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1. லபண் என்றலால்
தியேலாகியேலா?

ஆண் என்பவன் அடைக்கி ஆளபவன். லபண் 
அவனுக்கு அடைங்குபவள. 

பல்லலாண்டுகளைலாக கனடைபபிடிக்கபபட்டை நியேதி. 

இத இக்கலாலத்திற்கும் லபலாருந்தமலா என்ற 
ஜயேலாசனனை எழுகிறத. 

`கலாலம் மலாறனைலால் என்னை, நலாங்கள மலாற 
மலாட்ஜடைலாம்!’ என்று விடைலாபபிடியேலாகப பிடித்தக் 
லகலாண்டிருக்கின்றனைர் ஆண்கள. ஏலனைனில் 
அடைக்குவத அவர்களுக்குத்தலாஜனை சலாதகமலாக 
அனமந்திருக்கிறத!

எபபடிலயேல்லலாம் அடைக்குகிறலார்கள?

லதலானலக்கலாட்சி நிகழ்ச்சி ஒன்றல் ஒரு 
லபண்மணி கூறனைலாள: ”நலான் தினரைபபடைங்கள 
பலார்பபதில்னல. என் கணவருக்குப பிடிக்கலாத”.



“விதவிதமலானை ஜேலாக்லகட் அணிவீர்களைலா?”

“கினடையேலாத. அவருக்குப பிடிக்கலாத”.

“நலான் திருமணத்திற்குபபிறகு படிபனபத் 
லதலாடைரைலலாம், ஜவனல பலார்க்கலலாம் என்றலார். 
ஆனைலால் விடைவில்னல”.

இபபடியேலாக, கணவருனடையே விருபபங்களுக்கு 
மட்டுஜம மதிபபக் லகலாடுத்த நடைக்கும் 
லபண்ணுக்கு லவளிபபனடையேலாக எதிர்பபத 
அழகலாகுஜமலா என்ற குழபபம். குடும்பத் 
தகறலாறுகனளைப பிறரிடைம் பகிர்ந்தலகலாளளைவும் 
தயேக்கம்.

நலாளைனடைவில், தன் சுயேவிருபபங்கனளை மனறத்த, 
மறந்ததஜபலால் நடைந்தலகலாளளை முற்படுகிறலாள. 
கணவருக்கலாகவும் குழந்னதகளுக்கலாகவும் நலாள 
முழுவதம் லசலவிடுவததலான் தலான் 
லபண்ணலாகப பிறந்ததன் பயேன் என்பதஜபலால் 
நடைக்கிறலாள.  



அவனளை எவர் பலாரைலாட்டுகிறலார்கஜளைலா, 
என்னைஜவலா, அவளுக்கு மகிழ்ச்சி 
கினடைபபதில்னல. ஒருவித அயேர்ச்சிதலான்.

`நலான் என் வலாழ்க்னகனயேப பிறருக்கலாகத் தியேலாகம்
லசய்தவிட்ஜடைன்!’ என்று லசலான்னைலால் 
ஜகட்பதற்கு நன்றலாக இருக்கலலாம். அந்தத் 
`தியேலாகி’யின் மனைபஜபலாரைலாட்டைம் எவருக்குப 
பரியும்? 

சில ஆண்கள நலான்குஜபருக்கு முன்னினலயில் 
மனனைவினயே அவமரியேலானதயேலாகப ஜபசித் 
திட்டினைலால், தமத லககௌரைவம் 
உயேர்ந்தவிட்டைலதனை நம்பகிறலார்கள. பிறனரைத் 
தலாழ்த்தினைலால், நலாம் உயேர்ந்தவிடுஜவலாமலா?

மனனைவி எதிர்பப கலாட்டைலாமல், `அவர் குணம் 
அபபடி!’ என்று விட்டுக்லகலாடுக்கிறலாள. 
இதனைலால் தணிச்சல் லபருக, பிற 
லபண்களிடைமும் அபபடிஜயே நடைந்தலகலாளளை 
முற்படுகிறலார்கள சிலர். 



பல குடும்பத்தடைன் ஒன்றலாக லவளிஜயே 
லசல்லும்ஜபலாத, தன் அனுமதி லபற்றுத்தலான் 
ஒவ்லவலாரு லபண்ணும் லசயேல்படை ஜவண்டும் 
என்று எண்ணுகிறலார்கள இபபடிபபட்டைவர்கள. 

அஜனைகமலாக, எல்லலாப லபண்களும் 
அடைங்கிபஜபலாய்விடுவலார்கள. அபூர்வமலாக ஒரு 
லபண் எதிர்த்தலால், முதலில் ஜகலாபமும், பிறகு 
அச்சமும் எழும். இத்தனகயே ஆண்களுக்குத் தலாம் 
லசய்யும் தவறு என்னைலவன்று பரிவதில்னல. 

மிருக இனைங்களிடைமிருந்த நலாம் கற்றுக்லகலாளளை 
ஜவண்டியேத எவ்வளைஜவலா இருக்கிறத.

கனத

ஓர் அறுனவச்சிகிச்னச முடிந்த நலான் வீடு 
திரும்பியேஜபலாத, எங்கள வீட்டுப பூனனைக்குட்டி 
நலான் அமர்ந்திருந்த நலாற்கலாலியின்ஜமல் 
பத்திரைமலாக ஏற, ஊசி குத்தியேதலால் மிகவும் 
வலித்த பலாகத்திற்குச் சற்று கீஜழ அருனமயேலாக 
நக்கிக்லகலாடுத்தத. (அதற்கு எபபடித் லதரியும், 
எங்கு ஊசி குத்தபபட்டைலதனை?)



குட்டியேலாக இருக்னகயில் என் மடியிஜலஜயேதலான் 
உட்கலார்ந்திருக்கும். இடி இடித்தலால், பயேந்த 
ஓடிவந்த, என் மடியில் பகல் ஜதடும். நலான் 
பலாடும்ஜபலாத, பூனனையின் முதகில் தலாளைம் 
ஜபலாடை, அதன் வலாலும் தலாளைத்திற்குச் சரியேலாக 
ஆடும்! நன்றலாகத் தமிழ் பரியும். `விஷமம் 
பண்ணினைலா அடி!’ என்று நலான் மிரைட்டியேதில் 
பத்தகங்கனளைக் கிழிபபதில்னல. 

நலான்தலான் தினைமும் இரு பூனனைகளுக்கும் 
(இபஜபலாத மூன்று) ஆகலாரைம் ஜபலாடுஜவன். அத 
எனைக்குப லபரியே விஷயேமில்னல. ஆனைலால், 
அனவகளுக்கு முக்கியேம். பரைஸ்பரை அன்னப 
வளைர்க்கும் ஒரு லசயேல். அனதவிடை முக்கியேம் 
அன்பலாகப ஜபசி நடைத்தவத. ஒரு சிறு 
கலாகிதத்னதச் சுருட்டி தனரையில் ஜபலாட்டைலால், 
மிகுந்த மகிழ்ச்சியுடைன் `கலால்பந்த’ 
வினளையேலாடும்.

இபஜபலாத, `பூனனை’ என்ற இடைத்தில் 
மனனைவினயே னவத்தப பலாருங்கள. அவளிடைம் 
அருனமயேலாக நடைந்தலகலாளளைலாத, `நலான் 



சம்பலாதித்த உனைக்குச் சலாபபலாடு ஜபலாடுகிஜறன். 
அதனைலால் நீ எனைக்குக் கீழ்பபடிந்த நடைக்க 
ஜவண்டும்,’ என்பதஜபலால் நடைத்தி, பிற 
ஆண்களிடைம், `என் மனனைவி நலான் லசலால்வனதத் 
தட்டைமலாட்டைலாள!’ என்று லபருனம ஜபசுவலார்கள 
சிலர். 

லபண்ணுக்லகனை தனி மனைஜம இருக்கலாதலா? 

அபபடிஜயே இருந்தலாலும், அனத 
அடைக்கினைலால்தலான் நல்லவளைலா? 

வலாய்பப கினடைக்கும்ஜபலாத, மனனைவி 
லநருக்கமலானை ஓரிருவரிடைம் தன் ஏக்கங்கனளைக் 
லகலாட்டைக்கூடும். அதனைலால் நினலனம என்னைஜவலா
மலாறபஜபலாவதில்னல.

குழந்னதகளுக்கலாகத் தியேலாகம்

`எனைக்குத்தலான் ஆனசபபட்டைலதல்லலாம் 
கினடைக்கவில்னல. என் குழந்னதகள கஷ்டைஜம 
படைக்கூடைலாத.’

நடைக்கிற கலாரியேமலா? 



எவ்வளைவுதலான் கவனைமலாக 
வளைர்க்கபபட்டிருந்தலாலும், மனிதனைலாகப பிறந்த 
எவருஜம கஷ்டைஜம இல்லலாமல் வலாழ்க்னக 
நடைத்திவிடை முடியேலாத. 

`என் குழந்னதகளின் முன்ஜனைற்றத்தக்கலாக என் 
ஆனசகனளை ஒடுக்கிக்லகலாண்டுவிட்ஜடைன்!’ 

இந்த மனைபபலான்னமயேலால் ஒரு தலாயின் மகிழ்ச்சி 
குன்றவிடும். ஏஜதலா ஒரு வனகயில், 
குழந்னதகனளையும் பலாதிக்கும். 

`நலான் உனைக்கலாக எவ்வளைவு லசய்கிஜறன்!’ என்று 
சுட்டிக்கலாட்டியேபடி இருந்தலால், அதவும் 
ஒருவனகயேலானை வனததலான் – உணர்ச்சிபூர்வமலானை 
வனத. 

பயேந்த குழந்னத குற்ற உணர்ச்சியுடைன், தலாய் 
லசலால்னலத் தட்டைலாத நடைக்க முற்படுகிறலான். 
இதனைலால் தலாய், மகன் இருவருக்குஜம சுதந்திரைம் 
கினடைபபதில்னல. அவள எண்ணியேதஜபலால் 
அவன் சிறபபனடையேலாத ஜபலாய்விடை 
வலாய்பபண்டு. இருவருக்குஜம ஏமலாற்றம்தலான். 



தியேலாகம் எதற்கு?

எழுத்தலாளைர்களைலானை பல லபண்கள 
திருமணத்திற்குப பிறகு எழுதவனத 
நிறுத்திவிடுகிறலார்கள. 

அவர்கள கூறும் கலாரைணம்: `குடும்பத்னதக் 
கவனிக்கஜவ ஜநரைம் சரியேலாக இருக்கிறத! 
எழுதினைலால் என்னை கினடைக்கிறத!’

இத தம்னமஜயே சமலாதலானைபபடுத்திக்லகலாளளும் 
முயேற்சி. 

நமக்குப பிடித்த கலாரியேங்கனளைச் லசய்யேவும் 
சிறத ஜநரைத்னத ஒதக்கினைலால், முதலில் 
`சுயேநலம்’ என்று நமக்ஜக ஜதலான்றலலாம். அல்லத,
பிறர் அவ்வலாறு பழி சுமத்தலலாம். 

ஆனைலால், ஒருவர் தன் லசலாந்த விருபபங்களுக்கு 
மதிபப லகலாடுக்கலாத நடைபபதலால் சிரிபனபஜயே 
இழந்தவிடும் அபலாயேம் இருக்கிறத. அபபடிஜயே 
சிரித்தலாலும், அத பிறரிடைம் குனறகண்டு, 
அதனைலால் ஏற்படும் அற்ப மகிழ்ச்சியேலால் 
இருக்கும். 



ஒபபீடும் நிம்மதியும்

நலாம் ஒவ்லவலாருவரும் தனிபபிறவி. லவவ்ஜவறு 
திறனமகனளைக்லகலாண்டு பிறக்கிஜறலாம். 
பிறருடைன் நம்னம 
ஒபபிட்டுக்லகலாளளும்ஜபலாததலான் ஜவண்டைலாத 
குழபபங்கள எழுகின்றனை. 

லபரியே படிபப படித்தலால்தலான் மதிக்கத்தக்கவர் 
என்பதில்னல.

லபரும்பலாலும், `தலான் அதிகம் 
படிக்கவில்னலஜயே, லபரியே உத்திஜயேலாகத்தில் 
அமரைவில்னலஜயே!’ என்ற ஏக்கத்னத உளளைடைக்கி 
னவத்திருக்கும் ஆண்கள வீட்டிலிருக்கும் 
லபண்கனளை அடைக்கியேலாளவலார்கள. தங்கள 
நினலனயே உளளைபடி ஏற்றலால் வருத்தம் எழலாத. 

இக்குணத்னதப லபண்களிடைமும் கலாணலலாம். 

கணவர் கல்வித்தகுதியிஜலலா, 
லசல்வச்லசழிபபிஜலலா தன்னனைவிடைத் தலாழ்ந்த 
நினலயில் இருந்தலால் அவனரை 
ஆட்டினவபபலார்கள.



இருபபினும், ஆண்கள வீட்டில் கழிக்கும் 
ஜநரைத்னதவிடை அதிகமலாக லவளியில் 
லசலவிடுவதலால் அதிக உனளைச்சலுக்கு 
ஆளைலாகிறலார்கஜளைலா, என்னைஜவலா! நினலனமனயே 
மலாற்றமுடியேலாத என்று பரிந்தபின், அனத 
மலாற்றும் வழி லதரியேலாத, `உத்திஜயேலாகஜம கதி!’ 
என்று சிலர் கலாலத்னதக் கழிக்கிறலார்கள. 
இதனைலால் நஷ்டைம் லபண்ணுக்குத்தலான். கணவர் 
தன்னனைவிட்டு ஏன் விலகுகிறலார் என்று பரியேலாத, 
மனைஉனளைச்சலுக்கு ஆளைலாவலாள.

கல்யேலாணமும் உல்லலாசமும்

`அவர் எபஜபலாதம் சிரித்த முகத்தடைன், ஜேலாலியேலாக
இருக்கிறலார்! கலாரைணம் -- அவர் கல்யேலாணஜம 
லசய்தலகலாளளைவில்னல!’ என் சக ஆசிரியேர் 
ஒருவனரைபபற்ற நலாங்கள கணித்தத.

முட்டைலாளதனைமலாக மணவலாழ்க்னகயில் சிக்கி, 
பலரும் திண்டைலாடுகிறலார்கஜளை என்று பயேந்த, 
எத்தனனைஜபர் `கல்யேலாணஜம ஜவண்டைலாம்’ என்று 
னவரைலாக்கியேமலாக இருக்கிறலார்கள!



இல்லறத்தில் எபஜபலாதம் ஒருவர் னக மட்டுஜம 
ஓங்கி இருந்தலால் இன்லனைலாருவருக்கு கசபபதலான்
மிஞ்சும். இல்னலஜயேல், எந்தவித 
எதிர்பலார்பபமின்ற வலாழ்க்னகனயேக் கடைத்தம் 
லவறுனம.

அன்ப என்பத…

`சலாபபிட்டைலாயேலா? தூங்கினைலாயேலா?’ என்று 
விசலாரிபபதடைன் அன்ப நின்றுவிடுவதில்னல. 

கணவஜனைலா, மனனைவிஜயேலா, மற்றவருனடையே 
தனிபபட்டை ஆனசக்கும் மதிபப லகலாடுத்த, 
இயேன்றவனரை தலானும் அதற்கு உறுதனணயேலாக 
இருந்தலால்தலான் அன்பம் மரியேலானதயும் 
நினலக்கும். 



2. மலாமியேலார்
இருக்கிறலார்களைலா,
ஜவண்டைலாம் இந்த

சம்பந்தம்!

`மலாமியேலார்’ என்று லசலால்லி, ஒரு தரும்னபத் 
தூக்கிபஜபலாட்டைலால்கூடை அத தளளுமலாம். 

இதனைலாஜலலா என்னைஜவலா, மகளின் 
கல்யேலாணத்தக்குமுன், `மலாமியேலார் இல்லலாத 
இடைமலாகப பலாருங்கள!’ என்று பலர் ஜகலாரிக்னக 
விடுக்கிறலார்கள.

ஏன் மலாமியேலாருக்கும் லபண்களுக்கும் 
ஒத்தபஜபலாவதில்னல?

கனத 



ஜவற்றுலமலாழிப லபண்னண மகன் கலாதலித்த, 
உறுதியேலாக அவனளைஜயே மணந்தவிட்டைத குறத்த 
வந்தனைலாவிற்கு வருத்தம். 

தன்ஜபலால் இல்லலாமல், மருமகள பவனைலா அதிகம்
படித்த, லட்சக்கணக்கில் சம்பலாதிபபத ஜவறு 
அவளைலால் லபலாறுக்க முடியேலாத ஜபலாயிற்று.

நலாள முழுவதம் அலுவலகத்தில் உத்திஜயேலாகம் 
பலார்த்தவிட்டு வீடு திரும்பம் பவனைலாவிடைம், 
“எனைக்கு ஒத்தலானசயேலாக வீட்டு ஜவனலகனளைப 
பலார்த்தக்லகலாண்டு இஜரைன். எதக்கு 
அனலயேஜற?” என்று தினைமும் குனற கூறுவலாள.

`இபபடி ஓயேலாமல் என்னிடைம் தபப 
கண்டுபிடிக்கும் மலாமியேலாருடைன் நலான் 
வீட்டிஜலஜயே தங்கியிருந்தலால், எனைக்குப 
னபத்தியேஜம பிடித்தவிடும்!’ என்று பவனைலா 
எண்ணியேதில் என்னை வியேபப?

லமத்தப படித்த டைவுன் மருமகள - 
கிரைலாமபபறத்தில் அதிகம் படிக்கலாத வளைர்ந்த 
மலாமியேலார். முகத்னதத் தூக்கினவத்தக்லகலாளளும் 



தலாய், உற்சலாகமின்ற வனளையேவரும் மனனைவி. 
இவர்களைத ஜமலாதலில் பவனைலாவின் 
கணவனுக்குத்தலான் தனலவலி.

பவனைலா பதின்மவயேதப லபண்ணலாக 
இருந்தஜபலாத, நலான் அவளுக்கு அறவுனரை 
கூறஜனைன்: “கல்யேலாணமலானைதம், உன் 
சம்பளைத்னத அபபடிஜயே கணவன் னகயில் 
லகலாடுத்தவிடைலாஜத. இபபடித்தலான் 
சனைபலபண்களுக்குச் 
லசலால்லிக்லகலாடுபபலார்களைலாம். சின்னை வீடு, குடி, 
சூதலாட்டைம் என்று ஆண்கள பணத்னத விரையேம் 
லசய்தவிடுவலார்கள. லபற்ஜறலாஜரைலா, 
மனனைவிஜயேலா, இன்லனைலாருவர் சம்பலாதித்த கலாசின்
அருனம அனதச் சுலபமலாகப 
லபறுகிறவர்களுக்குத் லதரிவதில்னல”.

இபஜபலாத, தன் சம்பலாத்தியேத்னத தன் லபயேரில் 
வங்கியில் ஜசமித்த னவக்கிறலாள. கணவனும் 
அனதப லபலாருட்படுத்தவதில்னல. 
(முதலிஜலஜயே கண்டிபபலாகச் லசலால்லி 



இருபபலாள). லபலாருளைலாதலாரைச் சுதந்திரைம் 
அவளுக்குச் சற்று லதம்னப அளிக்கிறத. 

அன்ப என்பத வகுத்தல் கணக்கு இல்னல, 
லபருக்கல் என்பத இவர்களுக்குத் லதரியேலாமல் 
ஜபலாய்விட்டைத. ஒருவர்மீத அன்ப 
லசலுத்தினைலால், இன்னும் பலர்ஜமல் அன்ப 
னவக்க முடியேலாதலா, என்னை!

மலாமியேலார்களின் பகலார்

“என்னனை `அம்மலா’ என்று அனழக்கிறலாள. 
ஆனைலால், நலான் லசலால்வத எனதயும் 
ஜகட்பதில்னல”.

சிறுகுழந்னதகளைலாக இருந்தஜபலாத, நம் லபண்கள
நலாம் லசலால்வனதக் ஜகட்பலார்கள. ஆனைலால், 
அவர்களுக்கு எத்தனனை வயேதலானைலாலும், 
விடைலாபபிடியேலாக ஒவ்லவலான்னறயும் 
லசலால்லிக்லகலாடுத்தக்லகலாண்ஜடை இருந்தலால் 
அவர்களுனடையே சுயேமுயேற்சி அற்றுபஜபலாய்விடும்
அபலாயேம் இருக்கிறஜத! 



அவர்களுக்கு ஜநர்மலாறலாக 
வளைர்க்கபபட்டிருக்கும் சுதந்திரைமலானை லபண்கள 
பிறர் தம்னமக் கட்டுபபடுத்த முனனையும்ஜபலாத, 
அவர்கனளை அலட்சியேபபடுத்தி, தம் 
வழியிஜலஜயேதலான் நடைபபலார்கள. 

சுபத்ரைலா இந்த விதிக்கு விலக்கு.

கனத 

லபரியே படிபப படித்திருந்தம், சுபத்ரைலானவ 
உத்திஜயேலாகம் பலார்க்க அனுமதிக்கவில்னல 
கணவன். உடைல்வனதயேலாக அவன் என்னை 
லகலாடுனம லசய்தஜபலாதிலும் அடைங்கிஜயே 
இருந்தலாள.

அவன் தந்னதயும் அபபடித்தலான் இருந்ததலாகக் 
கூற, மலாமியேலார் அன்னபப லபலாழிந்த, அவனளைச் 
சமலாதலானைபபடுத்தவலாள.

ஒருமுனற, ரைத்தக்களைறயேலாகக் கிடைந்தவள 
லபலாறுக்கமுடியேலாத, கலாவல்தனறயினைனரை 
வரைவனழக்க, விவலாகரைத்தில் முடிந்தத. 



ஆனைலால், கனத இத்தடைன் முடியேவில்னல.  

“அம்மலாவுக்கு உடைம்ப சரியில்னல. நீ வந்த 
பலார்த்தக்லகலாள,” என்று கணவன் தகவல் 
அனுபப, இன்லனைலாரு ஊரிலிருந்த வந்தலாள 
சுபத்ரைலா.

`எபஜபலாத உங்களுடைன் இருந்த உறவு 
முறந்தஜதலா, அபபறம் உங்கள தலாய் மட்டும் 
எனைக்கு என்னை உறவு?’ என்று ஜகட்கத் ஜதலான்றலாத
அவளுனடையே நல்ல குணம் கணவனுக்குப 
பரியேலாத ஜபலானைத ஏன்?

தன் ஒஜரை மகனைத வலாழ்க்னகயில் இன்லனைலாருத்தி 
குறுக்கிட்டுவிட்டைலாஜளை என்று 
ஆத்திரைபபடுகிறலார்கள சரைலாசரி மலாமியேலார்கள. 

ஏஜதலா ஒரு முனற கீஜழ விழுந்த 
அடிபட்டுக்லகலாண்டை அந்த விதனவத்தலாய், `இனி
நடைக்கலலாம்,’ என்று மருத்தவர்கள 
பச்னசக்லகலாடி கலாட்டியேபின்னைரும் 
படுக்னகனயேவிட்டு எழுந்திருக்க மறுத்தலாள. 
இடுபபிஜலலா, கலாலிஜலலா வலி கினடையேலாத. 



ஆனைலால், ஜவண்டைலாத மருமகனளைத் தண்டிக்க 
ஜவறு என்னை வழி? 

அந்த இரு லபண்களினடைஜயே சிக்கிக்லகலாண்டை 
ஆணுக்குத்தலான் சிரைமம். யேலார் பக்கம் சலாய்வத?

எபஜபலாஜதலா படித்த தணுக்கு நினனைவுக்கு 
வருகிறத.

முதலலாமவர்: என் லபண்னண மலாபபிளனளை 
சினிமலா, பீச் என்று அடிக்கடி 
அனழத்தபஜபலாகிறலார்!

இரைண்டைலாமவர்: ஆகலா! ஜகட்பதற்ஜக ஆனைந்தமலாக 
இருக்கிறத. உங்கள மகன் எபபடி இருக்கிறலான்? 

முதலலாமவர்: அனத ஏன் ஜகட்கிறீர்கள! என் 
மருமகள அடிக்கடி சினிமலாவுக்கு அனழத்தப 
ஜபலாங்கள, பீச்சுக்கு அனழத்தப ஜபலாங்கள என்று
அவனனை நச்சரிக்கிறலாள.

இரைண்டைலாமவர்: அநியேலாயேமலாக இருக்கிறஜத!



`மலாமியேலார் இல்லலாத இடைமலாகப பலாருங்கள!’ 
என்று ஜகலாரிக்னக விடுக்கிறலார்கள லபண்னணப 
லபற்றவர்கள.

உலகின் ஜபலாக்கு பரிந்த, தலாய் தந்னதயேனரைத் 
தனிஜயே தவிக்க இனசயேலாத மகன்களும் 
இல்லலாமல் இல்னல.

கனத 

பலாலன் உயேர்கல்வி லபற்றவன். லசழிபபலானை 
எதிர்கலாலம் இருந்தத. அதனைலால், லபண்னணப 
லபற்றவர்கள அவனனைத் தன் 
மருமகனைலாக்கிக்லகலாளளை முயேன்றலார்கள. ஆனைலால், 
அவன் ஒரு விஷயேத்தில் கரைலாறலாக இருந்தலான்: 
“கல்யேலாணத்திற்குபபின், என் லபற்ஜறலார் 
என்னுடைன்தலான் இருபபலார்கள!’

சிலர் அஞ்சி விலக, ஒரு லபண் தணிந்த 
அவனனை மணந்தலாள. 

மகள தன் லசலாற்படி மட்டும் நடைக்கஜவண்டும் 
என்பதஜபலால் மிரைட்டி அவனளை வளைர்த்திருந்தலார் 
வினுதலாவின் தந்னத. தலாயும் அவனளைச் சரிவரை 



கவனிக்கலாத, உத்திஜயேலாகத்திற்கலாகஜவ 
லநடுஜநரைத்னதச் லசலவழித்திருந்தலாள.  

கல்யேலாணமலானை பதிதில், எந்த ஒரு கலாரியேத்திற்கும் 
தலாயின் ஆஜலலாசனனைனயே நலாடினைலாள வினுதலா.

“என்னிடைம் ஜகட்கக்கூடைலாதலா!” என்று 
மலாமியேலாருக்குச் சற்று வருத்தம் ஏற்பட்டைத.

மகன் தலானயேச் சமலாதலானைபபடுத்தினைலான்: 
“இத்தனனை வருடைமும் அம்மலாவிடைம்தலாஜனை 
ஜகட்டுச் லசய்திருக்கிறலாள! விட்டுபபிடி!”

மலாமியேலார் லபலாறுனம கலாத்தலாள. 

பக்ககத்திற்கு வந்த வினுதலாவுக்கு ஆச்சரியேம் 
கலாத்திருந்தத. அவனளை அவள ஜபலாக்கில் விட்டை 
கணவன்! 

`உனைக்கு எத மகிழ்ச்சினயேத் தருகிறஜதலா, அனதச் 
லசய்!’ என்று அவளுக்குப பிடித்த கனலயில் 
மீண்டும் ஈடுபடை உற்சலாகம் அளித்த, 
இயேன்றவனகயில் தலானும் 
பங்லகடுத்தக்லகலாண்டைலான் பலாலன். 



தலான் லபற்ற குழந்னதனயே வினுதலா மிரைட்டி 
வளைர்க்க ஆரைம்பித்தஜபலாத, நல்லவிதமலாக 
அறவுனரை கூறயே பக்ககத்தினைரிடைம், “எங்கபபலா 
இபபடித்தலான் என்னனை வளைர்த்தலார்,” என்றலாள. 
திமிரைலாக இல்னல. `நலான் ஜவறு எபபடி 
நடைக்கமுடியும்!’ என்ற விரைக்தியுடைன்.

தலான் லபற்ற லபண்னணவிடை அதிகமலாக 
அவளிடைம் அன்ப லசலுத்தினைலாள மலாமியேலார். 
அவள ஜபலாக்கில் தனலயிடைலாத, மலாமனைலாரும் தன் 
மகிழ்ச்சினயே அவளுடைன் பகிர்ந்தலகலாண்டைலார். 

நலாளைனடைவில், கணவன் அளித்த சுதந்திரைமும், 
வீட்டுப லபரியேவர்களின் அன்பம் அவனளைச் 
சிறுகச் சிறுக மலாற்றயேத. குனறநினறகளுடைன் 
அவள இருந்தபடிஜயே ஏற்றதலால், அவர்களிடைம் 
மரியேலானத லபருகியேத. 

சில வருடைங்களில், கணவனின் உறவினைர்கனளைத் 
தனைக்கும் ஜவண்டியேவர்களைலாக ஏற்றலாள. உளைமலாரை 
அவர்கனளை உபசரித்தலாள. 



இந்தக் கனதயில், யேலாரைலால் அக்குடும்பம் 
எல்லலாருக்கும் நினறவளிபபதலாக மலாறயேத?

`ஜகவலம் லபண்! தனைக்குக் கீழ்பபடிந்த 
நடைந்தலால்தலான் அவள நல்ல மனனைவி!’ 
என்லறண்ணலாத நடைந்த பலாலனனைத்தலான் முதலில்
குறபபிடைஜவண்டும். மனனைவியின் 
லபலாழுதஜபலாக்கில் ஆர்வம் கலாட்டி, 
அத்தனறயில் அவள ஜமலும் வளைரை வழிவகுத்த 
இருக்கிறலான்.

`குழந்னதகனளை இபபடி அதிகலாரைம் லசய்த, 
மிரைட்டி வளைர்க்கிறலாஜளை!’ என்று வருந்தியே 
தலானயேச் சமலாதலானைபபடுத்தி இருக்கிறலான். 

`லபண் ஆணுக்கு அடினம’ என்று, கலாலத்தக்கு 
ஒவ்வலாத கருத்னதப பின்பற்றும் ஆண்களதலாம் 
மனனைவிமலானரைச் சலாடுகிறலார்கள. திருமணம் 
ஒருவனைத நிம்மதினயேக் குனலத்தவிடும் என்று 
முழங்குகிறலார்கள.

மனனைவிக்கும் உணர்வுகள உண்டு, அனவகனளை 
மதித்த நடைந்தலால் அவள நல்ல மனனைவியேலாக 



நடைபபத மட்டுமின்ற, சிறந்த மருமகளைலாகவும் 
பலாரைலாட்டைபபடுவலாள என்று பரிந்த 
னவத்திருக்கும் பலாலனனைக் ஜகட்ஜடைன்: “உன் 
மணவலாழ்க்னக எபபடி இருக்கிறத?”

“Fantastic!” 

திருமணமலாகி சுமலார் பதினனைந்த 
ஆண்டுகளுக்குபபின் எத்தனனை ஆண்கள 
இபபடிச் லசலால்வலார்கள?



3. நஞ்சு கலவலாத நட்ப

சனைபலபண்கள பிறருடைன் நட்பலகலாளளும் வழி 
எத லதரியுமலா?   

முதல் லபண்: ஐஜயேலா, இபஜபலாத சிக்கன் என்னை 
வினல விற்கிறத, பலார்த்தீர்களைலா!

இரைண்டைலாமவள: ஜஸேஜலலா ( லசத்ஜதலாம்!).

மூன்றலாவத: நலாம் என்னை லசய்தலாலும், 
மலாமியேலானரை மட்டும் கவரைமுடியேலாத. மலாமியேலார் 
கர்பபமலாக இருந்தஜபலாத, எந்தவிதமலானை உடைல் 
உபலானதயும் இருந்ததில்னல. நலாம்தலான் வியேலாதி 
லகலாண்டைலாடுகிஜறலாமலாம்.

இரைண்டைலாமவள: ஜஹேஜலலா ஜஹேஜலலா  ஜஹேஜலலா ! 
(ஆமலாம், ஆமலாம், ஆமலாம்). 

நல்லஜதலா, லகட்டைஜதலா, எதிரிலுளளைவர்கள 
லசலால்வனத அபபடிஜயே ஆதரிக்க ஜவண்டும். 



நல்ல விஷயேமலாகத் ஜதலான்றனைலால், மூன்று 
`ஆமலாம்’. 

இவ்வலாறு, உனரையேலாடைல்வழி லநருங்கியே 
லதலாடைர்ப இருபபதலாகக் கலாட்டிக்லகலாளவலார்கள.

எனைக்கு அம்லமலாழி லதரியேலாத. ஆசிரினயேகளின் 
லபலாதவனறயில் இவ்விரைண்டு வலார்த்னதகளும் 
அடிக்கடி ஒலிக்கும். அவர்கனளைக் ஜகட்டு, 
அர்த்தம் லதரிந்தலகலாண்ஜடைன்.

இத்தனகயே நட்ப ஆழமலானைதல்ல. லபலாழுனதக் 
கழிக்க ஒரு வழி. அவ்வளைவுதலான். ஒருவர் 
அருகில் இல்லலாதஜபலாத அவனரைபபற்றப 
பிறரிடைம் குனறயும் கூறுவலார்கள.

பலார்பபவர்களிடைலமல்லலாம் குற்றம் 
கண்டுபிடிக்கும் குணமும், லபலாறலானமயும் 
நட்னப வளைர்க்குமலா? 

தஷ்டைனரைக் கண்டைலால்..

ஒரு ஜகலாபனபயில் நஞ்சு. 



இன்லனைலான்றல் நஞ்சு கலந்திருக்கலலாஜமலா என்ற 
ஐயேம். 

இவற்றல் எனதக் னகயில் எடுபஜபலாம்?

நட்பம் இபபடித்தலான். ஒருவனுக்கு நற்பண்பகள
இல்னல என்று லதரிந்தம், `அவனனை நலான் 
மலாற்றவிடுஜவன். அவனுனடையே தீயேகுணங்கள 
எனைக்குள லதலாற்றவிடைலாத. நலான் மஜனைலாதிடைம் 
உளளைவன்,’ என்று சலாதிபபத அறவீனைம். நம் 
குனறகனளை உணரைலாத, அல்லத ஏற்க விரும்பலாத, 
நமக்கு நலாஜம அதிக மதிபலபண்கள 
அளித்தக்லகலாளவதலால் வரும் வினனை. 
சறுக்குவத எளித. 

ஒருவரைத மகிழ்ச்சினயே எபபடிலயேல்லலாம் 
குனலக்கலலாம் என்று கணக்குப 
ஜபலாட்டுக்லகலாண்ஜடை இருபபலார்கள நண்பர்கள 
என்ற ஜபலார்னவயில் நடைமலாடுபவர்கள. 

கனத

உயேர் அதிகலாரியேலானை ஜகசவனின் மனனைவி, பலர் 
முன்னினலயில் அவனனைப பழிபபலாள.



அதனைலால் அவனுக்குத் தன்கீழ் உத்திஜயேலாகம் 
பலார்த்த முரைளியின் இன்பமலானை இல்லற 
வலாழ்க்னகனயேக் கண்டு லபலாறலானம. 

முரைளினயே மனனைவி வத்சலலாவுடைன் தன் 
இல்லத்திற்கு வரும்படி அனழத்தலான் ஜகசவன். 
அவளுக்கு முரைளியினுனடையே குடிபபழக்கம் 
பிடிக்கலாத என்று அவனுக்குத் லதரியும்.  

நண்பன் சிறுநீர் கழிக்க உளஜளை ஜபலானைதம், 
“ஜநற்று லவகு ஜநரைம் கழித்தத்தலாஜனை முரைளி 
வீட்டுக்கு வந்தலான்? என் வீட்டில்தலான் 
குடித்தக்லகலாண்டிருந்தலான்,” என்று வத்தி 
னவத்தலான். 

வத்சலலா எந்தவித அதிர்ச்சினயேயும் கலாட்டைலாதத 
அவனுக்கு ஏமலாற்றம்தலான்.

வீடு திரும்பியேதம், “இந்த மனிதனனைபஜபலாய் 
நண்பன் என்று நம்பினீர்கஜளை, பலாவம்!” 
என்றபடி, நடைந்தனத விவரித்தலாள அவள. 



“வினளையேலாட்டைலாக அபபடிச் லசலால்லி 
இருபபலார்!” என்று அதிகலாரிக்குப பரிந்தலான் 
முரைளி.

மறுமுனற சந்தித்தஜபலாத, “உன் மனனைவி அன்று 
ஏதலாவத சண்னடை பிடித்தலாளைலா?” என்று 
ஆர்வத்தடைன் ஜகட்டைலான் ஜகசவன். 

“இல்னலஜயே!” என்றஜபலாத, முரைளிக்கு மனனைவி 
கூறயேதில் இருந்த உண்னம பரிந்தத.

என்னை இருந்தலாலும், ஜமலதிகலாரி. அவர் இழுத்த 
இழுபபக்லகல்லலாம் ஜபலாய்த்தலாஜனை 
ஆகஜவண்டும்!

பல வருடைங்களுக்குபபின், “உன் மனனைவி 
வத்சலலாவுக்கு நீ நிகஜரை இல்னல. நலான்தலான் 
அவனளைத் திருமணம் 
லசய்தலகலாண்டிருக்கஜவண்டும்,” என்று 
ஜகசவன் தலாறுமலாறலாகப ஜபச ஆரைம்பித்தஜபலாத, 
முரைளிக்கு லவறுத்தபஜபலாயிற்று.

குடிபபழக்கத்தலால் இனணந்த இருவரும் 
நிம்மதியேற்று, மற்றவனரைவிட்டு விலக முடியேலாத 



தவித்தனைர். இன்னும் எபபடிலயேல்லலாம் 
இவனனைக் கவிழ்க்கலலாம் என்று ஜயேலாசித்தலான் 
ஜகசவன். ஜமலும் ஜமலும் தீயே பழக்கங்களில் 
முரைளினயே ஈடுபடுத்த முயேன்றஜபலாத, அவன் 
விலகினைலான். 

ஏஜதலா ஒரு தீயே பழக்கத்தலால் ஒன்று ஜசர்ந்த, 
அனத லநருங்கியே நட்ப என்று மகிழ்பவர்களுக்கு
இறுதியில் கசபபதலான் மிஞ்சும். 

மலாறலாக, நல்ல நண்பரைலாக இருந்தலால், ஒன்றலாக 
மத அருந்தினைலாலும், `இல்லஜவ இல்னல,’ என்று
லபலாய்சத்தியேமலாவத லசய்வலார்!

கனத

நளளிரைவில் ஒரு நண்பர் சிவஜநசனனை அனழத்த, 
“என் கலார் நின்றுவிட்டைத. உதவி லசய்யே உடைஜனை 
வலா,” என்று அனழபப விடுத்தலார். 

இருவரும் பதின்ம வயேதிலிருந்ஜத சிறந்த 
நண்பர்கள. ஆனைலாலும், தூக்கக்கலக்கத்தில் 
எழுபபி உதவி ஜகட்கிறலாஜனை என்று 
சிவஜநசனுக்கு எரிச்சல்.



“நலான் ஜபலாகபஜபலாவதில்னல,” என்று, 
ஜபலார்னவனயே இழுத்தப ஜபலார்த்திக்லகலாண்டைலார்.

“உங்களுக்கு ஒரு ஆபத்த என்றுல் அவர் 
வருவலாரைலா?” என்று ஜகட்டைலாள மனனைவி.

“வருவலான்!”

“நீங்கள உதவி லசய்வீர்கள என்று நம்பித்தலாஜனை 
அனழக்கிறலார்! நீங்கள ஜபலாகத்தலான் ஜவண்டும்,” 
என்று மனனைவி வற்பறுத்தலலாகக் கூற, சிவஜநசன்
எழுந்தலார். 

`நலான் என் நண்பர்களுக்கலாக உயினரைக்கூடைக் 
லகலாடுபஜபன்!’ என்பத ஏமலாளித்தனைம். 
இத்தனகயேவர்கனளை `நல்லவர்’ என்று 
பலாரைலாட்டுகிறவர்கள அஜனைகமலாக 
சுயேநலவலாதிகளைலாக இருபபலார்கள. 

கனத

எவ்வளைவு விஷயேங்கனளை இந்த ஆசிரினயே 
லதரிந்த னவத்திருக்கிறலாள என்று 
மலாணவர்கனளை பிரைமிக்கனவக்கும் 



ஜநலாக்கத்தடைன் ஜரைலாஸ் என்ற சனை ஆசிரினயே 
இந்தியேலானவபபற்ற என்னிடைம் ஏதலாவத 
ஜகட்டுத் லதரிந்தலகலாளவலாள. 

அடிக்கடி இத லதலாடைர்ந்தத.

`லநருங்கியே ஜதலாழிதலாஜனை!’ என்லறண்ணி, ஒரு 
நலாள நலான் அவளிடைம் ஒரு பத்தகத்னத இரைவல் 
ஜகட்ஜடைன். 

“மலிவுதலான். உங்களைலால் வலாங்கிக்லகலாளளை 
முடியேலாதலா!” என்றலாஜளை, பலார்க்கஜவண்டும்!

அடுத்தடுத்த வந்த நலாட்களில், என்னிடைம் 
பனழயேபடி உறவுலகலாண்டைலாடி, ஏஜதஜதலா 
சந்ஜதகம் ஜகட்டைலாள. 

வினறபபலாக எழுந்த என் ஒஜரை பதில்: 
“லதரியேலாத”. 

என் ஜகலாபம் பரிந்த, அந்த பத்தகத்னத 
எடுத்தவந்த லகலாடுத்தலாள.  

நலான் அனதத் லதலாடைஜவ மறுத்தவிட்ஜடைன். 



முகத்தில் அழுனகனயேக் கலாட்டினைலாள.

`நலாடைகமலாடுகிறலாஜளைலா!’ என்ற சந்ஜதகம் எனைக்கு. 
இபபடிபபட்டைவர்களுடைன் உறவலாடுவனதவிடை 
தனினமஜயே ஜமல் என்று ஜதலான்றபஜபலாயிற்று. 

தம்னம உயேர்த்திக்லகலாளளும் முயேற்சி

சிலர் ஒருமுனற சந்தித்தபின், அடிக்கடி 
நம்முடைன் உறவு லகலாளளை முயேற்சிபபலார்கள. 

கனத

ஜவற்றூரிலிருந்த வந்திருந்த ஜமரினயே ஒரு 
லபலாதநிகழ்ச்சியில் சந்தித்ஜதன். சில ஜநரைம் 
உனரையேலாடிக்லகலாண்டிருந்ஜதலாம்.

மறுநலாஜளை அவளிடைமிருந்த எனைக்குத் 
லதலானலஜபசி அனழபப வந்தத. லபரிதலாக 
எதவும் சமலாசலாரைம் கினடையேலாத. 

அடுத்த வந்த சில மலாதங்களில், நலாள தவறலாத 
அனழக்க ஆரைம்பித்தலாள. அபபடித் தினைமும் ஜபச 
என்னை இருக்கிறத? லசலான்னைனதஜயே திரும்பத் 



திரும்பச் லசலால்லியேதடைன், 
தினரைபபடைபபலாடைல்களின் வரினயேக் ஜகட்பலாள. 

பிறனரைபபற்ற ஓயேலாத குனறகூற ஆரைம்பித்தலாள. 
அவர்கள எனைக்கும் லதரிந்தவர்கள என்பதலால் 
தர்மசங்கடைமலாக இருந்தத. என்னனைபபற்ற 
அவதூறலாகச் சிலர் ஜபசியேனதயும் என்னிடைஜம 
கூறனைலாள.  

ஜகலாலலாலம்பூரிலிருந்த லதலானலதூரைத்தில் 
நிகழ்ந்த ஓர் இலக்கியே நிகழ்வுக்கு என்னனை 
உனரையேலாற்ற அனழத்திருந்தலார்கள. 

“பலார்னவயேலாளைரைலாக நலானும் வருஜவன். நீங்க 
என்ஜனைலாடை அனறயிலதலான் தங்கணும்,” என்றலாள
ஜமரி, பிடிவலாதமலாக.

`சில நிமிடைங்களிஜலஜயே அவ்வளைவு ஜபனரைக் 
குனற கூறுவலாஜளை! இரைண்டு நலாட்கள முழுவதம் 
இவளுடைன் எபபடிக் கழிபபத!’ என்று 
அயேர்ந்ஜதன். 

மலாடியும் கீழுமலாக விஸ்தலாரைமலாக இருந்த 
இடைத்தில், ஊடைகத்தனறயிலிருந்த இளைம்லபண் 



ஒருத்தியுடைன் நலான் தங்க ஏற்பலாடு 
லசய்திருந்தலார்கள. 

நலான் அவளுடைன்தலான் தங்க ஜவண்டும் என்று 
ஜமரி நிர்வலாகத்தினைருடைன் சண்னடை பிடித்தலாளைலாம்.
அவர்கள ஒபபவில்னல.

என்னனைச் சந்தித்தஜபலாத, “நீங்க ஜகக்கலியேலா, 
என்கூடைத்தலான் தங்குஜவன்னு?” என்று 
ஜகட்டைஜபலாத, “அவர்களுக்குத் தனலக்குஜமல 
ஜவனல, பலாவம்! எதக்கு நலான் ஜவற 
கஷ்டைபபடுத்தணும்?” என்றுவிட்ஜடைன். 

“ஒங்க கூடை இருக்கிற லபண்னண ஒங்களுக்கு 
லமலாதல்ஜலஜயே லதரியுமலா?” 

“லதரியேலாத”.

இந்த இரைண்டு ஜகளவிகனளையும் பல முனற 
ஜகட்டைஜபலாத, என் லபலாறுனம மீறயேத. “எதக்கு 
ஓயேலாம ஜபசறத? ஒங்களுக்குப 
லபலாழுதஜபலாகலாட்டைலா, னலபரைரிக்குப ஜபலாறத! 
இல்ஜல..,” என்று சிடுசிடுத்ஜதன்.



அதிலிருந்த அவள என்னனை அனழபபதில்னல.

`படித்த, பணக்கலாரைப லபண்னணக் 
கலாதலிக்கபஜபலாகிஜறன்,’ என்று 
முடிலவடுபபதஜபலால், `இவளுடைன் நடைந்தலால் 
என்னனையும் கவனிபபலார்கஜளை!’ என்ற 
எதிர்பலார்பபலா? (கலாதஜலலா, நட்ஜபலா இபபடி 
முன்ஜனைற்பலாடுடைன் வருவதில்னல). நம் நினல 
சரிந்தலால் மறந்தவிடுவலார்கள.

உண்னமயேலானை நட்ப

பத்த ஆண்டுகள ஒன்றலாகப படித்த, அல்லத 
ஒஜரை தனறயில் ஈடுபட்டை ஓரிருவர் வலாழ்நலாள 
முழுவதம் ஒருவருக்லகலாருவர் உறுதனணயேலாக 
இருக்கிறலார்கள. குனறகனளைப லபரிதபடுத்தலாத, 
ஒருவர் மற்றவனரை அபபடிஜயே ஏற்கும் தன்னம 
லகலாண்டைவர்கள. பதியே முயேற்சிகளில் ஆர்வம் 
கலாட்டி, ஒருவனரைலயேலாருவர் ஊக்குவிக்கிறலார்கள. 

இந்த நண்பர்கள உடைலலால் பிரிந்தஜபலானைலாலும், 
மனைதலால் விலகுவதில்னல.



4. பலாட்டியின் முடிதலான்
லவளளி, மனைஜமலா தங்கம்

லபலாதவலாகஜவ, லபண்கள எளிதில் 
உணர்ச்சிவசபபடுவலார்கள. அவர்களுனடையே 
எதிர்பனபக் கலாட்டும் வழி?

இஜதலா ஒரு தணுக்கு; 

எல்லலா நலாடுகளிலும் லபண்கள தனலவர்களைலாக 
இருந்தலால் என்னை ஆகும்?

ஒருவஜரைலாடு ஒருவர் ஜபசிக்லகலாளளைலாத நலாடுகள 
உருவலாகும்.

கனத

மரியேலாவின் மகள தன் குழந்னதகளுடைன் ஜவறு 
ஊரில் குடியிருக்கிறலாள. அடிக்கடி வரும் தலாய் 
தலான் லசய்யும் கலாரியேங்களிலலல்லலாம் குற்றம் 
கண்டுபிடிபபதம், தன் வளைர்பப முனறயில் 



குனற லசலால்வதம் அவளுக்குப 
பிடிக்கத்தலானில்னல. 

தலாய் பலாட்டியிடைம் கலாட்டியே பலாரைலாமுகம் 
குழந்னதகளிடைமும் லதலாற்றக்லகலாண்டைதில் 
என்னை ஆச்சரியேம்?

என்னைதலான் நலாம் வளைர்த்த குழந்னதயேலானைலாலும், 
வயேத வந்தபின் அவர்கனளைச் சுதந்திரைமலாக 
விடைஜவண்டியேததலான். ஐந்த வயேதில் 
கண்டித்ததஜபலாலஜவ என்லறன்றும் நடைத்த 
நினனைபபவர்களின் பலாடு திண்டைலாட்டைம்தலான்.

மகஜளை இபபடிலயேன்றலால், இபபடிபபட்டை 
மலாமியேலாரிடைம் எந்த மருமகள விட்டுக்லகலாடுக்கத்
தயேலாரைலாக இருபபலாள?

`எனைக்கு வரும் ஓய்வூதியேம் பூரைலானவயும் மகன் 
குடும்பத்திற்கலாக லசலவழிக்கிஜறன்,’ என்று 
கணக்குப பலார்த்த, அதிகலாரைம் லசலுத்த 
நினனைத்தலால், இரு தரைபபினைருக்கும் 
மனைத்தலாங்கல்தலான் வரும்.



`அவரைவர் பலாடு!’ என்று சற்ஜற ஒதங்கிவிட்டைலால், 
மரியேலானத நினலக்கும். தலாய் பலாட்டிக்குக் 
கலாட்டும் மரியேலானதனயேத் தம்னமயுமறயேலாத 
குழந்னதகளும் கனடைபபிடிபபலார்கள.

பலாட்டி-தலாத்தலாவுடைன் ஒஜரை வீட்டில் வசிக்கும் 
இனளைஞர்கள, “எங்களுக்குப லபற்ஜறலானரைவிடை 
பலாட்டி-தலாத்தலானவத்தலான் பிடிக்கும்,” 
என்கிறலார்களைலாம். (நலான் ஜகட்கலாமஜலஜயே 
என்னிடைம் ஒருவர் லதரிவித்தத). 

முதல் கலாரைணம்: லபற்ஜறலாருக்குத் தம் 
குழந்னதகளுடைன் லசலவிடை அதிக ஜநரைம் 
கினடைத்ததில்னல; இல்னல, அவர்கள 
ஒதக்கியேதில்னல. 

பணம் ஜதடுவதில், தம் லசலாந்த 
லபலாழுதஜபலாக்கிற்கலாக ஜநரைத்னத ஒதக்குவதில், 
`பிறர் பலார்த்தக்லகலாளவலார்கள’ என்ற 
அசிரைத்னதயில், அவர்கள கலாலத்னதக் 
கழித்தவிடுகிறலார்கள.



வளைரும் குழந்னதகளுக்கு இலதல்லலாம் பரியுமலா?
லபற்ஜறலாருக்குத் தலாங்கள இரைண்டைலாம் 
பட்சம்தலான் என்ற மனைக்குனறயுடைன் 
வளைர்கிறலார்கள. 

உடைனிருக்கும் பலாட்டி சிறு வயேதிலிருந்ஜத 
அவர்களுக்குச் ஜசலாறு ஊட்டி, கனத லசலால்லி, 
வினளையேலாட்டுக் கலாட்டி வளைர்த்திருபபலாள. 
எனதயேலாவத பலார்த்தப பயேந்தவிடும் 
குழந்னதக்கு உடைனைடியேலாக ஆறுதலளிபபலாள. 
ஜபரைக்குழந்னதகளுக்கு எந்லதந்த 
தின்பண்டைங்கள பிடிக்கும் என்று 
லதரிந்தனவத்திருக்கும் பலாட்டி அவர்களுனடையே 
அன்னபப லபறுவலாள.

தன் குழந்னதகனளையும் அபபடி 
வளைர்த்திருக்கலலாம். ஆனைலால் அலதல்லலாம் 
அவர்களுக்கு நினனைவிருக்கலாத. லசலாந்தக் 
குழந்னதகளுடைஜனைஜயே ஜபலாட்டி எழும். `என்னனை
இவ்வளைவு அருனமயேலாக வளைர்க்கவில்னலஜயே!’ 
என்று சலாடுவலார்கள.

இதில் ஓரைளைவு உண்னம இருக்கக்கூடும். 



முதல் குழந்னத படும் பலாடு

`எல்லலாவற்றலும் சிறந்தவனைலாக, பலார்பபவர்கள 
பலாரைலாட்டுகிறவனைலாக தன் குழந்னத 
வளைரைஜவண்டும்,’ என்ற தலாயின் அளைவுகடைந்த 
எதிர்பலார்பப பலாதிபனபத்தலான் உண்டைலாக்கும். 
முதல் குழந்னதயின்ஜபலாததலான் இந்த லவற.

`லபற்ஜறலாருக்கு முதல் குழந்னதயேலாக மட்டும் 
பிறக்கக்கூடைலாத!’ என்று அங்கலலாய்த்தலாள ஒரு 
பலாட்டி. (அவள கனடைசிக் குழந்னத).

தன் மருமகள ஜபத்தினயே விரைட்டுவனதப 
பலார்த்தம், எதவும் லசய்யேமுடியேலாத நினலயில் 
அச்லசலாற்கள லவளிவந்தனை.

ஆஜணலா, லபண்ஜணலா, குடும்பத்தின் மூத்த 
குழந்னதகள இந்த நினலக்கு ஆளைலாவத சகஜேம். 

கனத

முத்த முதல் குழந்னத. இயேற்னகயிஜலஜயே 
லபலாறுனமசலாலி. லபலாறுபபலானைவன். 



அவனுனடையே நல்ல குணங்கள தலாயின் 
கண்ணுக்குத் லதரியேலாமல் ஜபலாயினை. 

`இனத இபபடிச் லசய், அனத அபபடிச் லசய்,’ 
என்ற அவளுனடையே ஓயேலாத ஜபலாதனனையேலால் 
அவன் தன்னைம்பிக்னக ஆட்டைம் கண்டைத. 
இதனைலால், ஜமலும் கண்டைனைத்திற்கு ஆளைலானைலான். 

பலாட்டி-தலாத்தலாவுடைனும் ஜசர்ந்த வளைர்ந்தலால், 
லபற்ஜறலாரின் அளைவுமீறயே கண்டிபபலால் 
உண்டைலாகும் பலாதிபப குனறயும். ஏலனைனில், 
`குழந்னதகள என்றலால் இபபடித்தலான் 
இருபபலார்கள,’ என்ற அனுபவம் 
வயேதலானைவர்களுக்கு உண்டு. லபலாறுக்க முடியேலாத,
குறுக்கிடுவலார்கள. (பலன் என்னைஜவலா 
இருக்கலாத).

குழந்னத வளைர்பப என்பத எல்லலாக் 
குழந்னதகளுக்கும் லபலாதவலானை ஒரு நியேதி 
அல்ல. குழந்னதகளின் தன்னமக்ஜகற்ப 
மலாறுபடும்.



முத்தவுக்கு அடுத்தப பிறந்தவஜளைலா, 
இரைண்டைலாவத குழந்னதகளின் இயேல்பின்படி 
சுறுசுறுபபலாக, னதரியேசலாலியேலாக -- அதனைலாஜலஜயே 
தந்னதயின் லசல்லபலபண்ணலாக -- வளைர்ந்தலாள. 

தலாய் ஓயேலாத, `இபபடித்தலான் நடைக்கஜவண்டும்,’ 
என்று ஜபலாதித்தஜபலாத, அனத அலட்சியேம் 
லசய்யும் தணிவு அவளுக்கு இருந்தத. 

ஏன் இத்தனனை தனடைகள?

`ஒழுக்கத்னதப ஜபலாதிக்கிஜறலாம்’ என்ற லபயேரில் 
குழந்னதகள ஆனசபபட்டுச் லசய்யே முற்படும் 
எனதயும், `ஜவண்டைலாம்’, `முடியேலாத’ என்று 
தனடைவிதிபபலார்கள பல லபற்ஜறலார். 

ஏன் கூடைலாத என்று விளைக்குவதற்கு அவர்களுக்கு 
ஜநரைம் இருபபதில்னல. அனதஜயே பலாட்டி-தலாத்தலா 
விளைக்கும்ஜபலாத, அவர்களிடைம் மரியேலானத 
எழுகிறத. 

முதியேவர்கள அத்தனனை விதிமுனறகனளை 
விதிபபதம் கினடையேலாத. குழந்னதகள எத 



லசய்தலாலும் பலாரைலாட்டுகிறவர்கள அஜனைகமலாக 
அவர்களைலாகத்தலான் இருபபலார்கள. 

`கண்டிபபஜத இல்னல. லசல்லம் லகலாடுத்தக் 
லகடுக்கிறலார்கள,’ என்று லபற்ஜறலார் 
முணுமுணுக்கலலாம். ஆனைலால், தம்னம ஜநலாக்கி, 
னகனயே விரித்த ஓடிவரும் குழந்னதகளிடைம் 
லகலாண்டை அன்பலால் பலாரைலாட்டினைலாலும், 
அவர்களுக்குத் தம்னமபபற்றயே நன்மதிபப எழ 
இந்தப பகழ்ச்சி உதவுகிறஜத!

ஜபசுங்கள    

சிறு குழந்னதகள நினறயே ஜகளவிகள 
ஜகட்பலார்கள. சரிஜயேலா, தவஜறலா, சலிக்கலாமல் 
பதில் கூறனைலால் பினணபப இறுகும். நம் 
வலாழ்க்னகயின் சில பகுதிகனளை அவர்களுடைன் 
பகிர்ந்தலகலாளளும்ஜபலாத, அவர்களும் 
தங்கனளைப பலாதித்தனவகனளைபபற்றச் 
லசலால்வலார்கள.

மனைம் வருந்தி, `இபஜபலாலதல்லலாம் என்னுடைன் 
ஜபசஜவ உனைக்கு ஜநரைமிருபபதில்னல. அபபடி 



என்னை கணினி வினளையேலாட்டு?’ என்பதஜபலால் 
கண்டித்தலால் மலாறுவலார்களைலா? 

ஒஜரை விஷயேத்தில் ஆர்வம் இருந்தலால்தலாஜனை 
கலந்த ஜபச முடியும்? கலாலத்திற்ஜகற்ப மனைனத 
இளைனமயேலாகஜவ னவத்திருக்க கணினி, 
இனணயேம் என்று கற்க ஜவண்டியேததலான். 

ஜபலாட்டிகள

`தலாய்வழிப பலாட்டி, தந்னதவழிப பலாட்டி 
இருவருக்குளளும் ஜபலாட்டி மனைபபலான்னம 
இருக்கிறஜத!’ என்று ஒருவர் ஜகட்டைலார்.

ஜபலாட்டி ஜபலாடைலாத, இரு தரைபபினைனரையும் 
மதித்தப ஜபசக் கற்றுக்லகலாடுபபத சிறபப. 

“அந்த பலாட்டி, தலாத்தலானவப பலார்க்கும்ஜபலாத 
மரியேலானதயேலாக `குட்மலார்னிங்’, `குட் ஈவ்னிவ்’ 
என்று லசலால்லுங்கள. உங்கள பளளிக்கூடைத்தில் 
நீங்கள லபற்ற லவற்றகனளைச் லசலால்லுங்கள,’” 
என்று அறவுறுத்தம்ஜபலாத, ”இத தற்லபருனம 
இல்னல?” என்ற சந்ஜதகத்னத எழுபபவலார்கள.



“முதியேவர்களின் வலாழ்க்னகயில் மகிழ்ச்சி 
லபருகும்படி நினறயே நடைபபதில்னல. 
உங்களுனடையே லவற்றகனளைத் தம்முனடையேதலாக 
எண்ணி மகிழ்வலார்கள,” என்ற ரீதியில் கூடைஜவ 
இருக்கும் பலாட்டி அறவுனரை கூறும்ஜபலாத, `நம் 
முன்ஜனைற்றத்தில் அக்கனற கலாட்டை 
இத்தனனைஜபர் இருக்கிறலார்கஜளை!’ என்று 
சிறுவர்கள மகிழ்வலார்கள. ஜமலும் உயேர்வலார்கள. 



5. பலாரைலாட்டைலா, வசவலா?

என் பலாட்டி என்னனை வனச பலாடிக்லகலாண்ஜடை 
இருபபலார். இத்தனனைக்கும், நலான் லபண்வழிப 
ஜபத்தி. என் தந்னதக்கு என்னனை மிகவும் 
பிடிக்கும் என்பததலான் கலாரைணம்.

இன்றுவனரை சிலர் என்னனைக் ஜகட்கிறலார்கள: 
“உங்கள பலாட்டி உங்கனளைத் திட்டிக்லகலாண்ஜடை 
இருபபலார்களைலாஜம?” 

நலானும் இனதபபற்ற நினறயே 
ஜயேலாசித்திருந்ததலால், உடைஜனை பதில் கூற 
முடிந்தத. “திட்டினைலாஜலலா, அடித்தலாஜலலா 
மட்டும்தலான் ஒருவரின் திறனமகனளை 
முழுனமயேலாக லவளிக்லகலாண்டுவரை முடியும் 
என்று அந்தத் தனலமுனறயில் பலரும் 
நம்பினைலார்கள”. 



மலாறலாக, ஒருவர் என்னை லசய்தலாலும் அனதப 
லபலாருட்படுத்தலாத அலட்சியேம் லசய்தலால், 
`எக்ஜகஜடைலா லகடைட்டும்,’ என்று அர்த்தம். 

என் பதின்ம வயேதில், விடுமுனற நலாட்களுக்கு 
லசன்னனையிலிருந்த பலாட்டி வீட்டுக்கு 
அனுபபவலாள அம்மலா. 

நலான் பலாட்டிக்கு ஒத்தலானசயேலாக ஜவனல 
லசய்தலகலாண்ஜடை இருக்னகயில், “இத ஒரு 
ஜவனலயும் லசய்யேலாதடி. கண்ணலாடி முன்னைலாடி 
ஒக்கலாந்த அழகு பலாத்தண்டு இருக்கும்!” என்ற 
பழிச்லசலாற்கள எழும்.

நலான் குளித்தவிட்டு, கண்ணுக்கு னம, 
லநற்றயில் லபலாட்டு என்று அலங்கலாரைம் 
லசய்தலகலாண்டைதடைன் சரி. அதகூடை 
முடியேலாததலால், விதனவயேலானை பலாட்டிக்குத் தன் 
இழபப லபரிதலாகத் ஜதலான்றயிருக்கும் என்று 
இபஜபலாத நினனைக்கத் ஜதலான்றுகிறத. 

விதனவகளுக்குச் லசய்யேபபட்டை அநீதி



அந்தக் கலாலத்தில், விதனவகள கணவனுடைன் 
பூனவயும் லபலாட்னடையும் மட்டும் 
இழக்கவில்னல. லவளனளைபபடைனவ 
அணியேலாதவர்களின் ரைவிக்னகயேலாவத 
லவளனளையேலாக இருக்கஜவண்டும். தனலயில் 
எண்னண, உடைம்பிற்கு ஜசலாப -- ஊகும். 
நினனைத்தக்கூடைப பலார்க்க முடியேலாத. இதன் 
வினளைவு: வியேர்னவயேலால் உடைலில் அரிபப, 
முதலகல்லலாம் லகலாபபளைங்கள. 

வலாசனனைத் திரைவியேங்கனளைத் தவிர்த்தலால், 
உடைனலயும் மனைத்னதயும் கட்டுபபலாடைலாக 
னவத்திருக்கலலாம் என்று ஆணலாதிக்கத்தில் 
குருட்டு நம்பிக்னகலகலாண்டை எவஜனைலா 
ஆரைம்பித்தனவத்த நியேதி (சதி?) இத. உடைலில் 
எபஜபலாதம் அரிபபம் வலியுமலாக இருந்தலால், 
எரிச்சலலாக இருந்திருக்கலாதலா! (அவர்கள 
எதிர்த்தப ஜபசலாவிட்டைலால், அருகிலிருக்கும் 
யேலார்ஜமலலாவத ஆத்திரைமலாக மலாறும். 
அபபடித்தலான் நலான் மலாட்டிக்லகலாண்ஜடைன்). 



பலாட்டியின் முதனகச் சபபலால் வலாரி, சழ் 
பிடித்திருக்கும் லகலாபபளைங்கனளை உனடைபபத 
என் ஜவனல. `லகலாடுனம’ என்று என் கண்ணில் 
நீர் லபருகும். `ஜவண்டைலாம் பலாட்டி,’ என்று 
லகஞ்சுஜவன். பலாட்டிஜயேலா, `என்னைமலா 
முதகுலசலாரியேறத! ஒரு அரிபபில்னல,’ என்று 
பலரிடைமும் என் `திறனம’பற்றச் லசலால்லிச் 
லசலால்லி மகிழ்வலார்கள. 

திருமணமலாகி, நலான் அயேல்நலாடு லசல்ல 
ஆயேத்தமலானைதம், “எனைக்கு அஞ்சு ரூபலா குடுத்த 
ஒனைக்கு லலட்டைர் எழுத லவச்சுட்டிஜயே! ஒன்னனை 
எனைக்குப பிடிக்கஜல, ஜபலா!” என்று அழுதலார்கள 
பலாட்டி. 

பலாட்டியிடைமிருந்த சனமயேல் கற்றதலால், 
இன்றுவனரை பலாரைம்பரியே சனமயேல்தலான். 
மஜலசியேலாவிலிருந்த இந்தியேலா ஜபலானை ஒருவர், 
நலான் குடித்தனைம் லசய்யும் ஜநர்த்தினயேப 
பலாட்டியிடைம் பகழ்ந்த கூற, பலாட்டி என் தலாய்க்கு 
ஒரு கடிதம் எழுதினைலாரைலாம்: `நலான் வளைர்த்த எந்தக் 
குழந்னதயும் ஜசலானடை ஜபலானைதில்னல!’ என்று!



வசவலா, லசல்லமலா?

எல்லலாருனடையே லகலாஞ்சலிலும் வளைர்ந்தவர்கள 
பிறருனடையே சுடுலசலாற்கனளைத் 
தலாங்கமலாட்டைலார்கள. அபஜபலாத, அன்னபக் 
லகலாட்டி, தம்னம இவ்வளைவு 
பலகீனைமலாக்கிவிட்டைவர்களமீத ஆத்திரைம் 
எழுமலாம். (அபபடிபபட்டைவர் ஒருவர் என்னிடைம் 
லதரிவித்தத). இவர்களுக்கு குழந்னதத்தனைம் 
மலாறுவஜதயில்னல.

அதற்கலாக, கலாரைணமின்றத் திட்டித் தண்டிக்க 
ஜவண்டுமலா? 

னகம்லபண்ணலாக நடித்தஜபலாத

மஜலசியேலாவில் ஒளிபரைபபலானை ஒரு 
லதலானலக்கலாட்சி குறும்படைத்தில் எனைக்கு 
முக்கியேமலானை தலாய் ஜவடைம். `வசனைம்’ என்ற 
தனலபபில் என் லபயேரும் 
இடைம்லபற்றருந்தஜபலாதம், நலான் அதிகம் 
ஜபசவில்னல. 



நலான் அருகிலிருந்த ஜகலாயிலுக்குச் லசன்றஜபலாத, 
அர்ச்சகர் என் லநற்றனயே ஜநலாட்டைமிட்டுவிட்டு, 
எனைக்கு குங்குமம் லகலாடுக்கலாத அபபலால் 
நகர்ந்தலார். பட்னடையேலாகப பூசியிருந்த விபூதினயேக் 
கனலக்கலாமல் ஜபலாயிருந்ஜதஜனை!

எனைக்கு முதலில் ஜவடிக்னகயேலாக இருந்தத. 
ஜயேலாசித்தப பலார்த்தஜபலாத, இபபடிலயேல்லலாம் 
ஒடுக்கி, ஒதக்கி னவக்கபபட்டைலால், 
னகம்லபண்கள நலாளைனடைவில் எத்தனனை 
ஜவதனனைனயே அனுபவிபபலார்கள என்று பரிந்தத.
லசய்யேலாத குற்றத்திற்கு ஏஜதலா குற்ற உணர்ச்சி, 
சிறுனம. ஆணுடைன், சமூகத்தின் மதிபனபயும் 
இழந்தவிடுவத எத்தனனை லகலாடுனம!

என் மனைம் கனைத்திருந்தத. விதனவத்தலாயேலாக 
நடிக்னகயில், எனைக்குள அனதக் 
லகலாண்டுவந்ஜதன். 

`நீங்கள இவ்வளைவு சிறபபலாக நடிக்க எங்கு 
கற்றீர்கள?’ என்று ஒருவர் பலாரைலாட்டியேஜபலாத, 
`வலாழ்க்னகயில்,’ என்று நினனைத்தக்லகலாண்ஜடைன்.



எனதயும் தலாங்கலலாம்

எபஜபலாதம், எல்ஜலலானரையும் னவதலகலாண்ஜடை 
இருந்த ஒரு தனலனம ஆசிரினயே, `இவள என்னை 
னடைப? பரிந்தலகலாளளைஜவ முடியேவில்னலஜயே!’ 
என்று என்னனைக் குறத்தக் ஜகட்க, `இந்த 
எழுத்தலாளைர்கனளைஜயே பரிந்தலகலாளளை முடியேலாத!’ 
என்று அந்த ஆசிரினயே பதிலளித்தலாளைலாம்.

நலான் சிரித்தக்லகலாண்ஜடைன், பலாட்டி என்னனைத் 
திட்டியேனதவிடைவலா! 

அடித்த வளைர்பபத

தினைசரியில் ஒரு சனைபலபண் விளைக்கம் ஜகட்டு 
எழுதியிருந்தலாள: என் தலாய் எங்கள இரைண்டு 
வயேத மகனளைப பலார்த்தக்லகலாளகிறலாள. 
குழந்னதனயே பிரைம்பலால் அடித்தலாலும் நலாங்கள 
ஜகளவி ஜகட்பதில்னல. (அபபடித்தலாஜனை 
நலாங்களும் வளைர்ந்ஜதலாம்!) என் மூத்த மகன் 
சிறுவனைலாக இருந்தஜபலாத எவ்வளைவு 
அடித்தலாலும் அழமலாட்டைலான். ஏலனைனில், 
ஆண்கள அழக்கூடைலாத என்று 



லசலால்லிக்லகலாடுத்திருக்கிஜறலாம். ஆனைலால், 
மகஜளைலா, இரைவு முழுவதம் விசும்பகிறலாள. 
லபண்கள ஏன் இபபடித் 
லதலாட்டைலாச்சிணுங்கியேலாக இருக்கிறலார்கள?

அடித்தலால், `தண்டித்த விட்டைலார்கஜளை!’ என்று 
மனைம் ஜநலாக அழுவத இயேற்னக. இதில் 
ஆலணன்னை, லபண்லணன்னை? ஜமலும், 
பிரைம்பலால் அடித்தலால்தலான் ஒரு குழந்னத 
நல்லவிதமலாக வளைரும் என்ற எண்ணஜம தவறு. 

அழக்கூடைலாத என்று லசலால்லிஜயே ஆண்கனளை 
உணர்ச்சிக் குவியேலலாக ஆக்கிவிடுகிஜறலாம். 
ஜகலாபம், ஆத்திரைம், அவுட்டுச் சிரிபப -– இனவ 
மட்டும்தலானைலா அவர்கள லவளிக்கலாட்டைக்கூடியே 
உணர்ச்சிகள? 

“பதின்ம வயேதலானை மகன் கலானலயில் 
எழுபபியேவுடைன் எழுந்திருக்கலாவிட்டைலால் அடி” 
(என் சக ஆசிரினயே லபருனமயுடைன் கூறயேத). 

தடுக்கி விழுந்தலால் னகயேலால் ஓங்கி அடி. இபபடி 
ஒரு தலாத்தலா தன் ஜபத்தினயே அடித்தஜபலாத, நலான் 



அதிர்ச்சியுடைன் பலார்த்ஜதன். அவருக்ஜக 
என்னைஜமலாஜபலால் ஆகி, குழந்னதனயேத் 
தூக்கிக்லகலாண்டைலார்.  

உங்கள னகயில்

தகுந்த கலாரைணமின்ற வனசச்லசலாற்கனளை 
வீசுவதம், அடிபபதம் ஒரு குழந்னதக்கு 
குழபபத்னதத்தலான் உண்டுபண்ணுகிறத. `ஏஜனைலா
லபரியேவர்களுக்கு என்னனைப பிடிக்கவில்னல!’ 
என்று பரியேலாதஜபலாக, அழுமூஞ்சித்தனைம் 
வருகிறத. 

குழந்னத பயேங்லகலாளளியேலாக வளைர்வஜதலா, 
மகிழ்ச்சியுடைன் கற்பனனைத்திறனும் சிறக்க 
வளைர்வஜதலா லபரியேவர்கள னகயில்தலான் 
இருக்கிறத. குழந்னதயின் முகத்தில் பயேஜமலா 
வருத்தஜமலா லதரிந்தலால் அந்த வளைர்பபமுனற 
தவறலானைத. 

அவனுனடையே பிடிவலாதத்னதயும், ஜகலாபத்னதயும் 
நனகச்சுனவயேலாக மலாற்றனைலால், அவனும் 
விஷமத்னத மறந்த, சிரிபபலான். நலான்கு 



வயேதவனரை இபபடிக் கண்டித்தலால், அவனுக்குத் 
தன் எல்னல பரிந்தவிடும்.

கனத

என் ஜபரைன் எட்டுமலாதக் குழந்னதயேலாக 
இருந்தஜபலாத தவழ்ந்த, மிகுந்த பிரையேலானசயுடைன் 
ஒரு பூச்சினயேப பிடித்திருந்தலான். அடுத்த, அவன் 
லசய்யேபஜபலாவனதத் தடுக்க குரைனல 
உயேர்த்திஜனைன்.

“ஏம்மலா குழந்னதனயே அழவிடைஜற?” என்று என் 
மகள வருத்தத்தடைன் ஜகட்டைலாள.

“னகயில ஒரு பூச்சினயேப பிடிச்சு லவச்சிருக்கு. 
`தின்னுடைலா’ன்னு விட்டுடைட்டுமலா?”

அதற்குத் தண்டைனனை அடிதலான். ஜபசினைலால் 
பரியேலாத நினலயில், அவனுனடையே இறுக மூடியே 
பிஞ்சுக் னகயின்ஜமல் ஆளகலாட்டி விரைலலால் 
தட்டிஜனைன். அததலான் அடி

பலாரைலாட்டுங்கள



ஒரு முனற நலான் ரையிலில் நீண்டை பயேணம் 
லசய்தலகலாண்டிருந்தஜபலாத, “எங்கபபலா 
குழந்னதகள என்னை லசய்தலாலும் பகழ்வலார்,” 
என்று லபலாதவலாகத் லதரிவித்தலான் இனளைஞன் 
ஒருவன். 

உடைன் அமர்ந்திருந்த சிலர் அவனனை சிகலரைட் 
பிடிக்கும்படி வற்பறுத்திக்லகலாண்டிருந்தனைர். 
அவன் மறுத்தலான். “ஒங்கபபலாகிட்டை 
லசலால்லமலாட்ஜடைலாம்,” என்ற ஜகலிக்குரைனல 
லட்சியேம் லசய்யேவில்னல. 

ஒருவரைலால் சிறு வயேதிலிருந்த பலாரைலாட்டைபபடும் 
குழந்னத `தவறு’ என்று அவர் லசலால்லியிருக்கும் 
கலாரியேத்னதச் லசய்யேலாத. லசலான்னைவர் அருகில் 
இருந்தலாலும், மனறந்தவிட்டைலாலும். 
இபபடித்தலான் நல்லலலாழுக்கம் பழக்கமலாகிறத. 

லபண்களுக்கு உலகின் ஜபலாக்கு பரியே

ஒருமுனற, விடுமுனற முடிந்த, வீடு 
திரும்பியேவுடைன், லபலாறுக்கமுடியேலாத, 



அம்மலானவக் ஜகட்ஜடைன்: “பலாட்டி ஏம்மலா 
என்னனை இபபடித் திட்டைறலா?”

“உறவுக்கலாரைலா அழ அழச் லசலால்லுவலா. 
அபஜபலாதலான் ஊர்க்கலாரைலா நம்பனளைப பலாத்தச் 
சிரிக்கமலாட்டைலா!” என்ற விளைக்கம் வந்தத.

`எத லசய்தலாலும் சரிதலான்!’ என்று குடும்பத்தில் 
விட்டுக்லகலாடுக்கலலாம். ஆனைலால், உலகமும் 
அபபடிஜயே விடுமலா, என்னை? 

சமூகத்தில் லபண்கள எபபடிலயேல்லலாம் 
வனதபடைக்கூடும், அவற்னற எபபடி 
எதிர்லகலாளவத என்று பதின்ம வயேதப 
லபண்களுக்குப ஜபலாதித்தலால், பிற்கலாலத்தில் 
அதிர்ச்சி லகலாளளைலாத, சமஜயேலாசிதமலாகச் 
லசயேல்படை முடியும்.

`லகலாஞ்சகலாலம்தலான் அவர்கள லபற்ஜறலாருடைன் 
இருபபலார்கள; பக்ககத்தில் என்னை பலாடுபடை 
ஜநரிடுஜமலா,’ என்ற பரிதவிபபடைன், லபண் 
குழந்னதகளுக்கு நினறயே `இடைம்‘ லகலாடுத்த 
வளைர்பபத நல்லதல்ல.



அருனமயேலாக வளைர்க்கலலாம். அஜத சமயேம், 
உலகின் ஜபலாக்னகயும் அவர்களுக்கு 
லசலால்லிக்லகலாடுக்கஜவண்டுவத அவசியேம். 
இல்லலாவிட்டைலால், பத்தர் கனததலான். 



6. குழந்னதகனளைக்
னகயேலாளவத எபபடி?

வீட்ஜடைலாடு ஜவனலக்கு ஆள னவத்திருந்தலால், 
நமக்கு ஜவனல மிச்சம். ஆனைலாலும், வளைரும் 
குழந்னதகளிடைம் லபலாறுபபணர்ச்சி வரைலாத.. 

இரைண்டு வயேதக் குழந்னதகள தலானயேப 
பின்லதலாடைரும்ஜபலாத, சிறு ஜவனலகனளை 
ஏவலலாம். 

“தம்பிபபலாபபலா குளிச்சதம், தண்டு எடுத்தக் 
குடுக்கறயேலா? சமத்த!” 

அருகிஜலஜயே இருக்கும் லபலாருனளை 
லபருனமயேலாக எடுத்தக் லகலாடுபபலாள குழந்னத. 
இன்லனைலாரு பலாரைலாட்டு அவசியேம்.

ஆட்டைலாமலாவில் பலாம்ப

சபபலாத்தி இடுவத குழந்னதகளுக்குப பிடித்த 
ஜவனல. எவ்வளைவு பிடிக்கும் என்றலால், 



உருண்னடையேலானை மலாவு லபரிதலாகிக்லகலாண்ஜடை 
ஜபலாகும் அதிசயேம் அவர்களுக்கு உவனக ஊட்டை, 
நலாம் `ஜபலாதம், ஜபலாதம்’ என்று அலற, 
குழவியில் ஜதய்த்தக்லகலாண்ஜடை இருபபலார்கள! 
ஒட்டியே மலானவ பிய்த்த எடுபபத ஜவண்டைலாத 
ஜவனல.

இனதத் தவிர்க்க, நலான் முதலிஜலஜயே மகளிடைம் 
ஒரு சிறு ஆட்டைலா உருண்னடைனயேக் லகலாடுத்த, 
“பலாம்ப பண்ணு,” என்ஜபன். 

களிமண்னணபஜபலால் தனரையில் ஜதய்த்த, 
ஏஜதஜதலா பண்ணி திருபதி அனடைந்தபின், மலானவ
வீணடித்தவிட்ஜடைலாஜமலா என்ற குற்ற 
உணர்ச்சியுடைன், அழுக்கினைலால் நிறஜம 
மலாறவிட்டை லபலாருனளை, “இதிஜல சபபலாத்தி 
பண்ணும்மலா,” என்று லகலாடுபபலாள! 

“ஜவண்டைலாம். நீஜயே லவச்சுக்ஜகலா,” என்று அலற 
ஜவண்டியிருக்கும்.

ஏதலாவத ஜவனல லகலாடுத்தலால், அனத எபபடிச் 
லசய்வத என்று முதலில் நலாம் லசய்த 



கலாட்டைஜவண்டும். அஜதஜபலால் அவர்கள 
லசய்வலார்கள என்பதில்னல. வயேத, அனுபவம் 
இலதல்லலாம் லபரியேவர்கனளைபஜபலால் 
இருக்குமலா? 

அவர்கள முனனைந்த லசய்யும்ஜபலாஜத 
நச்சரித்தலாஜலலா, ஜகலி லசய்தலாஜலலா அல்லத 
இனரைந்தலாஜலலா, அடுத்தமுனற ஏன் வருவலார்கள! 
வயேதக்ஜகற்ற ஜவனல லகலாடுத்தலால் இபபடி 
ஆகலாத. வினளைவு எபபடி இருந்தலாலும், முயேற்சி 
லசய்ததற்கலாகப பலாரைலாட்டைஜவண்டைலாமலா! 
அபஜபலாததலான் அடுத்தமுனற மகிழ்ச்சியுடைன் 
உதவ வருவலார்கள.

சிலர், “ஜவனலனயே நன்றலாகச் லசய்த முடி, 
சலாக்ஜலட் வலாங்கிக் குடுக்கஜறன்!” என்று ஆனச 
கலாட்டுவலார்கள. இத லஞ்சம் வலாங்கப 
பழக்குவத. எபஜபலாதலாவத லகலாடுக்கலலாம். 
ஆனைலால் ஒவ்லவலாரு முனறயுமலா!

மரியேலானத ஏனில்னல?



`குழந்னத! அவனுக்கு என்னை லதரியும்!’ என்று 
எனதயும் லபரிதபடுத்தலாத லபற்ஜறலார் (அல்லத 
தலாத்தலா-பலாட்டி) முக்கியே கலாரைணம். 

இந்த இயேந்திரை யுகத்தில், லபற்ஜறலாருக்குப 
ஜபலாதியே அவகலாசம் இல்லலாததலால், குழந்னதகள 
ஒரு நலாளில் லபரும்பகுதினயே 
பணிபலபண்ணுடைன் கழிக்க ஜநரிடுகிறத. 

சம்பளைத்தக்கு ஜவனல லசய்பவனளைப 
லபற்ஜறலார் கண்டிக்கும்ஜபலாத, அவளமீத 
னவத்த மரியேலானத அறஜவ 
அற்றுபஜபலாய்விடுகிறத. அதன்பின், தம் 
அதிகலாரைத்தலால் லபருனம ஓங்க, எல்லலாரிடைமும் 
மரியேலானதயில்லலாத நடைந்த லகலாளகிறலார்கள, 
லபற்ஜறலார் உளபடை. 

ஆசிரியேர்களின் பலாடும் திண்டைலாட்டைம்தலான்.

தலான் கற்ற தற்கலாபபக் கனலனயே சிறுவர்களுக்குப
ஜபலாதிக்கும் இனளைஞன் ஒருவன், 
`இபஜபலாலதல்லலாம் சிறுவர்களுக்கு டிஸிபளிஜனை
கினடையேலாத! எத லசலான்னைலாலும் ஜகட்பதில்னல. 



நலாங்கள இபபடி இருக்கவில்னலஜயே!” என்று 
அயேர்ந்தலான்.

உடைனிருந்த ஒருவன், “அவர்களுக்கு வீட்டில் 
யேலாரும் மரியேலானத கற்றுக் லகலாடுத்திருக்க 
மலாட்டைலார்கள!” என்றலான். தலான் முன்னுக்கு வரை 
பிறர் எடுத்த முயேற்சிகள அவனுக்கு விளைங்க, 
அவர்களமீத நன்ற லபருகியேத. 

வீட்டில் நல்லலலாழுக்கம் ஜபலாதிக்கலாமல் 
ஜபலாய்விடும்ஜபலாத, ஜவறு சூழ்நினலகளில் எவர்
முயேன்றலாலும், அத அவ்வளைவலாகப 
பயேனைளிபபதில்னல. 

பிறர் லசய்வனதப பலார்த்த, `நலாமும் இபபடிச் 
லசய்தலால் என்னை?’ என்று ஓர் எண்ணம் எழ, 
`லசய்யேக்கூடைலாத’ என்று லதரிந்தம் லசய்த 
பலார்க்கிறலார்கள சிறுவர்கள.

தினரைபபடைங்களைலால் பலாதிபப

குழந்னதகளுக்கு முரைட்டுத்தனைம் 
கற்றுக்லகலாடுக்க நம் தமிழ்த்தினரைபபடைங்கள 
ஆவனை லசய்கின்றனை. 



ஆறுவயேதச் சிறுவன் அழுனகக்குரைலில் உரைக்கச் 
லசலான்னைலான்: “நலான் விமலலா ஆன்ட்டினயே 
உனதக்கபஜபலாஜறன்!”

அதிர்ந்த, தம் உடைல் லமலாழியேலாஜலஜயே அவனனைத்
தடுத்தலார்கள லபற்ஜறலார். 

“ஏண்டைலா?”

“பின்ஜனை என்னை! நலான் கீஜழ ஒக்கலாந்த 
வினளையேலாடினைலா, எழுந்திருக்கச் லசலால்றலா!”

வீட்டு பணிபலபண்னண உறவுமுனற னவத்த 
அனழக்கக் கற்றருந்தலான். ஆனைலால், அவள 
வீட்னடைக் கூட்டிபலபருக்கும்ஜபலாத, தன்னனை 
ஏன் விலகச் லசலால்கிறலாள என்று அவனுக்குப 
பரியேவில்னல.

அனத விளைக்கி, வயேதில் மூத்தவர்கனளை 
மரியேலானத இல்லலாமல் ஜபசக்கூடைலாத என்று 
எடுத்தச்லசலான்னைலார்கள.



இபபடிச் லசய்யேலாத, குழந்னதகனளை 
மரியேலானதயின்ற நடைக்கப பழக்கும் ஜவறு 
சிலனரை என்னைலவன்று லசலால்வத!

கனத

தன் கலாரில் பன்னிரைண்டு வயேதக்குட்பட்டை இரு 
சிறுவர்களுடைன் ஒருவர் 
பயேணித்தக்லகலாண்டிருந்தலார். தன் பக்கத்தில் 
வரும் எல்லலா கலாஜரைலாட்டிகனளையும்பற்ற, 
`முட்டைலாள! எபபடி ஓட்டுகிறலான்! லபண் 
டினரைவரைலாக இருக்கஜவண்டும்! இல்னல, 
அம்மலாவிடைமிருந்த கற்றவனைலாக 
இருக்கஜவண்டும்!’ என்று பலவலாறலாக 
விமரிசித்தக்லகலாண்ஜடை இருபபத அவர் 
வழக்கம். 

அபபடிச் லசய்தலால், தன் திறன் எவ்வளைவு 
சிறபபலானைத என்று குழந்னதகள 
பரிந்தலகலாளவலார்கள என்று நினனைத்திருபபலார். 
அவர்கனளைச் சிரிக்கனவக்கும் முயேற்சியேலாகக்கூடை 
இருக்கலலாம். 



தன் ஜபலாக்கு அவர்கனளையும் பலார்பபவர்கனளை 
எல்லலாம் மட்டைமலாக எனடைஜபலாடைச் லசய்யும் 
என்பனத அவர் உணரைவில்னல. சற்று 
வயேதலானைதம், அந்த தந்னதனயேபபற்றஜயே 
அவதூறலாகப ஜபசிச் சிரிபபலார்கள 
அக்குழந்னதகள.

பிறரிடைம் என்லனைன்னை குனறகள இருக்கின்றனை 
என்று ஆரைலாயேக் கற்றுக்லகலாடுபபனதவிடை, 
அவர்களிடைம் இருக்கும் சில நற்குணங்கனளைப 
பலாரைலாட்டைலலாஜம!   

ஜபலாட்டினயேத் தவிர்க்க

குடும்பத்தில் ஒவ்லவலாரு குழந்னதக்கும் 
வயேதக்ஜகற்ப ஜவனலகனளைப பகிர்ந்த 
லகலாடுத்தலால், சஜகலாதரை சஜகலாதரிகளுக்குள 
ஜபலாட்டி வரைலாத. மூன்ஜற வயேதலானை குழந்னதகூடை 
கலாலணிகனளை அடுக்கி னவக்கும். 

வரைவனழத்தக்லகலாளளும் மறதி



ஜவனலயிலிருந்த தபபிக்க குழந்னதகள 
என்லனைன்னைஜவலா யுக்திகனளைக் 
கனடைபபிடிபபலார்கள. 

தலாங்கள சலாபபிட்டை தட்னடைக் கழுவி 
னவக்கஜவண்டும் என்று அவர்களுக்குத் 
லதரியும். மறந்தவிட்டைதஜபலால், 
ஜபலாட்டுவிட்டுப ஜபலாவலார்கள. தண்டைனனையேலாக, 
SINK -ல் இருக்கும் எல்லலாப பலாத்திரைங்கனளையும் 
சுத்தபபடுத்தவத அவர்கள ஜவனல என்று ஒரு 
விதி லகலாண்டுவலாருங்கள. பின் ஏன் 
மறக்கிறலார்கள!

மறதி லபரியேவர்களுக்கும்தலான். 

மகளுக்கு மறுநலாள பரீட்னச என்பனத மறந்த, 
ஜவனல ஏவுகிறீர்களைலா? 

உங்கள தவற்றுக்கலாக `ஸேலாரி’ என்றுவிடுங்கள. 

பளளிபபரீட்னச சமயேங்களிஜலலா, 
ஜநலாய்வலாய்பபட்டிருந்தலாஜலலா ஜவனலயிலிருந்த 
விலக்கு. நம் நியேலாயேம் பரிந்த, அவர்களும் 
ஒத்தனழபபலார்கள.



கர்வம் எழலாதிருக்க

`நலான் பத்திசலாலி. மிக உயேர்வலானைவன்!’ என்ற 
எண்ணம் சிறுவயேதிஜலஜயே ஏன் 
படிந்தவிடுகிறத?

லபற்ஜறலார் ஓயேலாத அவலனைதிரிஜலஜயே 
அவனனைப பிறரிடைம் பகழ்ந்த ஜபசுவத. சற்று 
லபரியேவன் ஆனைதம், தலான் லபற்ஜறலானரைவிடை 
ஜமலலானைவன் என்ற கர்வம் வந்தவிடும். பின் 
ஏன் அவர்கனளை மதிக்கிறலான்! 

ஆறு வயேதிஜலஜயே கீழ்க்கண்டைவலாறு பத்தி பகட்டி
வளைர்பபத நல்ல பலனைளிக்கும்;

“நீ அழகலாக, சுறுசுறுபபலாக, பத்திசலாலியேலாக -- 
இபபடிப பல வழிகளில் சிறந்தவனைலாக 
இருக்கலலாம். அனதலயேல்லலாம் எண்ணி 
கர்வபபட்டைலால் அத்தன்னமகள உன்னனை 
விட்டுப ஜபலாய்விடும். பிறர் உன்னனைப 
பகழும்ஜபலாத நன்ற லசலால்லிவிட்டு, 
ஜபலாய்க்லகலாண்ஜடை இரு”.   



சிறு வயேதில் மனைதில் படிந்தத என்றும் 
மறக்கலாத. எந்த உயேரைத்னத எட்டினைலாலும், 
கர்வமின்ற, பிறர் பழக விரும்பகிறவர்களைலாக 
வளைர்வலார்கள.



7. இன்று இபபடி.
அன்ஜறலா!

இந்தியேலா சுதந்திரைம் வலாங்கியேஜபலாத என் 
சுதந்திரைம் பறஜபலாயிற்று. என்னனை 
ஆரைம்பபபளளியில் ஜசர்த்தவிட்டைலார்கள. 

மதரைலாஸ், டி.நகரில் இருந்த ரைலாமகிருஷ்ணலா மிஷன்
பளளி அத. தனரையில் ஜபலாட்டிருந்த 
மரைபபலனகஜமல் சபபணம் கட்டி 
உட்கலாருஜவலாம். எதிரில் ஜமனசலயேல்லலாம் 
கினடையேலாத. மடியில் சிஜலட்டு இருக்கும். 
பலபபம்தலான் எழுதஜகலால். ஆசிரியேர் பலார்க்கலாத 
சமயேங்களில் திருட்டுத்தனைமலாக எச்சினலத் 
லதலாட்டு அழிபபதில் ஓர் ஆனைந்தம்.

கணக்கு என்றலால் மனைக்கணக்குதலான். வகுபபில் 
எல்லலானரையும் நிற்கனவத்த, `பதில் 
லசலால்கிறவர்கள மட்டும் உட்கலாரைலலாம்’ 
என்றதலால், பல னககள ஒஜரை சமயேத்தில் உயேரும்.



ஐஜயேலா, னபயேன்!

ஆஜற வயேதலானைலாலும், பளளியில் ஆண்களும் 
லபண்களும் ஜபசிக்லகலாளளைக்கூடைலாத என்ற 
கடுனமயேலானை உத்தரைவு இருந்தத. அதனைலால், அஜத 
பளளியில் படித்த அண்ணன்-தங்னகயேர்கூடை 
ஒருவனரைலயேலாருவர் அறயேலாததஜபலால் நடைபபர். 

னபயேன் யேலாரைலாவத அருஜக வந்தலால், லபண்கள 
என்னைஜமலா, பிசலானசக் கண்டு பயேந்த 
ஓடுவனதபஜபலால் ஜவகமலாக நடைபஜபலாம், `பலாய்’ 
(BOY) என்று கூவியேபடி. நலான் கற்ற முதல் 
ஆங்கில வலார்த்னத அததலான் என்று 
நினனைக்கிஜறன். (லபண்கனளைப பலார்த்த ஆண்கள
ஓடைவில்னலஜயே, ஏன்?) 

சிறு வயேதிலிருந்ஜத இபபடிப பிரித்த 
னவத்தவிட்டைலால், திருமணமலானைபின்னைரும்கூடை 
ஒரு லபண் கணவருடைன் இயேல்பலாகப பழக 
இயேலலாதஜபலாக ஜநரிடுகிறத.  

மனழயில் லதலாபபலலாக நனனைந்தவிட்டை 
சிறுமியின் சட்னடைனயேக் கழற்ற, ஆண்கள 



எதிரில் லவற்று மலார்படைன் உட்கலாரை 
னவத்தவிட்டைலார்கள என்று அவள அன்று 
முழுவதம் கதற அழுதலாள. 

சலாயேந்திரை ஜவனளைகளில் என் அண்ணனுடைன் 
வினளையேலாடை எங்கள வீட்டுக்கு வரும் பிற 
னபயேன்கள ஜதலாட்டைத்தில் ஓடிப பிடித்த 
வினளையேலாடும்ஜபலாத, என்னனை வருந்தி 
அனழபபலார்கள. அவர்கனளைவிடை உருவத்தில் 
மிகச் சிறயேவளைலாக இருந்த என்னனை எளிதலாகத் 
ஜதலாற்கடிக்கலலாம் என்ற அவர்களைத திட்டைம் 
பரியேலாத, நலானும் மகிழ்ச்சியுடைன் 
ஜசர்ந்தலகலாளஜவன்.

முதன்முனறயேலாக வருபவனனைப பலார்த்த, “உன் 
ஜபர் என்னை?” என்று மிரைட்டைலலாகக் ஜகட்ஜபன். 
மரியேலானதயுடைன் னககனளைக் கட்டிக்லகலாண்டு, 
ஆங்கிலத்தில் தந்னத லபயேரின் முதல் 
எழுத்தடைன் முழுபலபயேனரைச் லசலால்வலான். 

மறுநலாள பளளியில் பலார்க்க ஜநர்ந்தலால், முன்பின் 
அறயேலாதவர்களஜபலால் கடைந்தவிடுஜவலாம். 



மலானலயில், மீண்டும் நண்பர்கள, சண்னடை, 
அழுனக (`அழுகுண்ணி ஆட்டைம் ஆடைறலான்!).

நலான்கலாவத வகுபபில் ஜமனச, நலாற்கலாலி! 

அத மட்டுமலா?

எழுதவதற்குப ஜபனைலா! மிகப லபருனமயேலாக 
இருந்தத. இனி, எச்சினலத் லதலாட்டு 
அழித்தவிட்டைனதப பலார்த்தவிட்டு, ஆசிரியேர் 
திட்டைமலாட்டைலார்.

ஜபனைலா என்றலால், மரைத்தலாலலானை நீண்டை பிடியில் 
கூரைலானை முனனையுடைன்கூடியே ஒரு உஜலலாகம், 
னமக்கூடு. அவ்வளைவுதலான். அவ்வபஜபலாத 
னமக்கூட்டில் ஜபனைலாவின் நுனினயே விட்டு எழுத
ஜவண்டும். கலாகிதத்தில் னம பளளியேலாக 
பளளியேலாக விழுந்த லதலானலக்கும். எபபடிச் 
சரியேலாக எழுதவத என்று பிடிபடுவதற்குள 
இனடைநினலபபளளினயே அனடைந்ஜதன். 

அடுத்த, லபங்களூர் கமலலாபலாய் பளளியில் 
ஆறலாம் வகுபப. அங்கு னமனயே உளஜளை 



அனடைத்திருக்கும் ஜபனைலானவ 
உபஜயேலாகிக்கஜவண்டும்.

அபஜபலாத, னமனயே உளஜளை அனடைத்திருக்கும் 
ஜபனைலா. சற்று நிம்மதி. ஒவ்லவலாரு நலாளும் 
வீட்டிலிருந்த பளளிவனரை னமக்கூட்னடை 
பத்திரைமலாக எடுத்தக்லகலாண்டு ஜபலாக 
ஜவண்டியேதில்னல. 

ஒன்றன்பின் ஒன்றலாக, உயேர்ந்த ரைகப 
ஜபனைலாக்களைலாக அம்மலா வலாங்கித் தருவலார்கள, 
மகள ஆனசயேலாக எழுதகிறலாஜளை என்று. 

`ஏன் பன்னம என்று ஜகட்கிறீர்களைலா? 

ஆறு வயேதிலிருந்ஜத எனைக்குப படிக்கவும் 
எழுதவும் மிகவும் பிடிக்கும். எனைக்கிருந்த 
படைபடைபபில், அடிக்கடி ஜபனைலா கீஜழ விழுந்த, 
கூர்முனனை வனளைந்த ஜபலாய்விடும். அம்மலாவிடைம்
கூறப பயேந்த, அனதஜயே னவத்தக்லகலாண்டு 
எபபடிஜயேலா சமலாளிபஜபன். 

`ஒழுங்கீனைம் பிடிச்ச பிளனளை’ என்று 
ஆசிரினயேகள ஒருலமலாத்தமலாகத் திட்டுவலார்கள. 



(பல வருடைங்கள கழித்த, `நீ முன்னுக்கு 
வருஜவன்னு அபபஜவ லதரியும்,’ என்று கட்டி 
அனணத்தலார்கள. திட்டி முன்னுக்குக் 
லகலாண்டுவரை முயேலும் கலலாசலாரைம்!)

`னகலயேழுத்த ஜமலாசம்!’ என்ற ஆசிரியேரின் 
குறபனபப பலார்த்தவிட்டு, பதியே ஜபனைலா 
வலாங்கித் தருவலார்கள. (அதனைலால் னகலயேழுத்த 
அபபடிலயேலான்றும் சிறந்தவிடைவில்னல). 

என் எண்ண ஓட்டைத்திற்கு சிறு னகயேலால் 
ஈடுலகலாடுக்க முடியேவில்னல. அடித்த, அடித்த 
எழுதஜவன். ஜபனைலா என்னை பண்ணும், பலாவம்!

பகுமுக வகுபபில் பகுந்ஜதன். லபங்களூர் 
மவுண்ட் கலார்மல் லபண்கள கல்லூரியில்.

தமிழலாசிரினயே, “உங்கள வகுபபில் 
எல்லலாருனடையே னகலயேழுத்தம் மகலா ஜமலாசம். 
இரைட்னடைக் ஜகலாடுகள ஜபலாட்டிருக்கும் 
கலாகிதத்தில் தினைமும் ஒரு பக்கம் எழுதிக் 
லகலாண்டுவலாருங்கள,” என்று கட்டைனளையிட்டைலார். 



`அவமலானைம்!’ என்று பல லபண்கள அழுதனைர். 
இரு மலாணவிகள மட்டும் தபபித்தனைர். அதில் 
நலானும் ஒருத்தி.

முதலில் தமிழில் எழுதிப பழகியேதலால், ஆங்கில 
எழுத்த அழகலாக இல்னல என்று, பிற 
வகுபபகளில் நினறயே திட்டு வலாங்கிஜனைன். 

னகலயேழுத்னதக் குனறகூறனைலார்கஜளை!  அனத 
எபபடி நல்லவிதமலாக மலாற்றக்லகலாளவத என்று 
லசலால்லத் லதரியேஜவண்டைலாம்? 

`ஒரு பக்கமலாவத அடித்தத் திருத்தலாமல் எழுத 
ஜவண்டும்’ என்று உறுதி லசய்தலகலாண்டைபின், 
ஒழுங்கலாக எழுத முடிந்தத.   

மஜலசியேலாவில் சிறுகனதகள எழுத 
ஆரைம்பித்தஜபலாத, தங்கத்தினைலால் ஆனை ஜபனைலா 
முனனைனயேப பயேன்படுத்திஜனைன். கலாகிதத்தில் 
வழுக்கிக்லகலாண்டு ஜபலாகும். ஆனைலால், அடிக்கடி 
லமலாக்னகயேலாகிவிடும். 



`னகலயேழுத்த ஜமலாசமலாக இருந்தலால், பனடைபபம்
அபபடித்தலாஜனை இருக்கும்!’ என்று பத்திரினக 
ஆசிரியேர் நிரைலாகரித்தவிட்டைலால்? 

ஜபனைலாவின் நுனினயே அவ்வபஜபலாத மலாற்ற 
ஜவண்டியிருந்தத.

மலாற்றும்ஜபலாத, `இத ஜவண்டுமலா?’ என்று 
கனடைக்கலாரைர் பனழயேனதக் கலாட்டி விசலாரிபபலார். 

`என்னை வினல இருக்கும்?’ என்று ஜகட்டுவிட்டு, 
அலட்சியேமலாக மறுத்தவிடுஜவன். 

என் எதிரிஜலஜயே, பதிலனைட்டு கலாரைட் தங்கத்தலால் 
லசய்யேபபட்டை முனனைனயே குபனபத்லதலாட்டியில் 
வீசிவிடுவலார். 

மஜலசியேலாவில் தங்கம் மிகுதியேலாகக் 
கினடைத்ததலால், 1960, 1970-களில் அதற்கு மதிபப 
கினடையேலாத. அதன் வினல இபபடி ஏறும் என்று 
அன்று லதரியேலாமல் ஜபலாய்விட்டைஜத! 

பல வருடைங்களுக்குபபின் கணினி. 
(முதலிஜலஜயே கண்டுபிடித்திருக்கக் கூடைலாஜதலா? 



நலான் எத்தனனைஜயேலா வசவுகளிலிருந்த 
தபபித்திருக்கலலாம்).

ஆரைம்பத்தில் கற்பத கடினைமலாக இருந்தலாலும், 
அடித்தத் திருத்தம் ஜவனலலயேல்லலாம் 
இல்லலாமல் இருபபத லபரியே லசகௌகரியேம். 
எங்ஜகஜயேலா, மூன்றலாம் பக்கத்தில் இருபபனத 
முதலில் லகலாண்டு வந்த, எபபடி எபபடிஜயேலா 
பரைட்டிபஜபலாட்டு, கனதனயேஜயேலா, 
கட்டுனரைனயேஜயேலா எனைத திருபதிக்ஜகற்ப மலாற்ற 
முடிகிறத. 

இபஜபலாதம், அவ்வபஜபலாத ஜபனைலா 
பிடிக்கிஜறன், கனடைகண்ணியில் 
வலாங்கஜவண்டியே சலாமலான்களுக்கலானை பட்டியேல் 
ஜபலாடும்ஜபலாத. 

கலாஜசலானலயில் னகலயேழுத்திடும்ஜபலாத, 
`கிறுக்கலலானை என் னகலயேழுத்னத யேலாரைலால் கலாபபி 
அடித்தவிடை முடியும்!’ என்ற லபருமிதம் 
எழுகிறத. 



மலிவலானை BALL POINT ஜபனைலானவத்தலான் 
உபஜயேலாகிக்கிஜறன். 

அதனைலால் என்னை!

`கலாசு லகலாடுக்கமலாட்ஜடைலாம், னகலயேழுத்த 
நன்றலாக இல்னல,’ என்று லசலால்லிவிடுவலார்களைலா 
வங்கியில்?



8. மலாணவர்கனளை
வழிநடைத்தவத

“நலான் பரீட்னசகளில் ஜதர்ச்சி லபறலாவிட்டைலால் 
உங்களுக்லகன்னை அக்கனற? எபபடியும் 
உங்களுக்குச் சம்பளைம்தலான் கினடைத்தவிடுஜம!”

என் மலாணவன் ஒருவன் இபபடி என்னனைக் 
ஜகட்டைஜபலாத, நலான் அதிர்ந்ஜதன். இஜத 
வலார்த்னதகளதலாம், ஆங்கிலத்தில். 

பலவிதமலாக மரியேலானதயின்ற ஆசிரியேர்கனளை 
நடைத்தவலார்கள ஜவறு சிலர். 

ஒருமுனற, அபபடிபபட்டை மலாணவன் 
ஒருவனுனடையே தலாயிடைம் நலான், `இபபடிப 
ஜபசுகிறலாஜனை!’ என்று ஆதங்கத்தடைன் 
ஜகட்ஜடைன், அவள அவனுக்கு அறவுனரை 
கூறுவலாள, இல்னல, கண்டிபபலாள என்ற 
நம்பிக்னகயில்.



அவள கூறயேஜதலா! “வீட்டிலும் இபபடித்தலான்!”

சிறுவயேதில் கண்டிக்கலாமல் விட்டைலால், பதின்ம 
வயேதில் அவர்கனளை மலாற்றமுடியேலாத.

சில வருடைங்களுக்குபபின், பதின்ம வயேதினைர் 
அபபடிப ஜபசுவத நம் தவறல்ல, அவர்கள 
ஏஜதலா மனை உனளைச்சலுக்கு ஆளைலாகி 
இருக்கிறலார்கள என்று பரிந்தத.

அதன்பின், குறபபிட்டை மலாணவனனைத் தனியேலாக 
அனழத்தப ஜபசுவனத 
வழக்கமலாக்கிக்லகலாண்ஜடைன்.

‘”வீட்டில் அபபலா இருக்கிறலாரைலா?” என்று 
ஆரைம்பிபஜபன்.

(அபபலாவுக்கு ஜவலறலாரு லபண்ணுடைன் 
லதலாடைர்ப இருக்கலலாம். அதனைலால் அம்மலாவுடைன் 
ஓயேலாத சண்னடை. அந்த நினலயில், தன்னைலால்தலான் 
இருவருக்கும் மனைம் ஒத்தபஜபலாவதில்னல 
என்ற வருத்தம் பிளனளைகளுக்கு எழுவத 
இயேற்னக).



அஜனைகமலாக, “சில சமயேம்,” என்று தயேக்கத்தடைன்
பதில் வரும். 

“இத லபரியேவர்களுக்கினடைஜயே இருக்கும் 
பிரைச்னனை. நீ நல்ல னபயேன். அதில் தனலயிடைலாத, 
`அவர்கள பலாடு!’ என்று விடு. நீ குழம்பினைலால், 
அத உன் எதிர்கலாலத்னதத்தலான் பலாதிக்கும்,” 
என்று அறவுனரை கூறுஜவன்.  

ஒரு பதின்ம வயேதப னபயேன், “என் தலாய், `இத 
நம் குடும்ப விவகலாரைம். பிறரிடைம் லசலால்லலாஜத,’ 
என்கிறலார்கள,” என்று தன் குழபபத்னதத் 
லதரிவித்தலான்.  

“எல்லலாரிடைமும் லசலால்லிக்லகலாண்டிருக்க 
ஜவண்டைலாம், அவர்களுக்குக் ஜகலியேலாகப 
ஜபலாய்விடும் என்று அபபடிச் லசலால்லி 
இருபபலார்கள. உனைக்கு நிம்மதி கினடைக்கும் 
என்று ஜதலான்றனைலால், என்னிடைம் 
லசலால்லியேதஜபலால, லநருக்கமலானை 
நண்பர்களுடைன் பகிர்ந்தலகலாளளைலலாஜம!”



`நம் மனைநினலனயேப பரிந்த, இந்த ஆசிரினயே 
ஆறுதல் அளிக்கிறலார்கஜளை!’ என்று அதன்பின், 
கடுனமயேலாக உனழபபலார்கள. அம்மலாதிரியேலானை 
ஆசிரினயேமீத கலாதல் வயேபபடுவதம் உண்டு!

ஆசிரினயே என்றலால் அதிகலாரைம்

சிறு குழந்னதகளுக்கும் ஆரைம்பபபளளி மலாணவ 
மலாணவிகளுக்கும் இயேற்னகயேலாகஜவ 
கற்பனைலாசக்தி மிகுந்திருக்கும். ஆனைலால், 
பலருனடையே கற்பனனைத்திறன் கலாணலாமல் 
ஜபலாய்விடுகிறஜத, ஏன்?

சில (பல?) குடும்பங்களில் லபண்களுக்கு 
இரைண்டைலாவத இடைம்தலான். அண்ணனுக்ஜகலா, 
அல்லத வயேதில் இனளையேவனைலாக இருந்தலாலும் 
தம்பிக்ஜகலா, கூடுதலலானை சலுனக கினடைக்கும். 

இபபடிபபட்டை குடும்பத்திலிருந்த வந்த சில 
ஆசிரினயேகள தலாம் சிறுவயேதில் இழந்த 
அதிகலாரைத்னத மலாணவர்களஜமல் 
லசலுத்தவலார்கள. 

கனத



ஆங்கில லமலாழி ஜபலாதிக்கும் மிஸேஸ் ஜதவலா 
முதலில் கட்டுனரைக்கலானை தனலபனபக் 
லகலாடுத்தவிட்டு, அனத விவலாதிபபலாள. 
மலாணவிகள குறபலபடுத்தக்லகலாளளை 
ஜவண்டும்.  

சுமித்ரைலா என்ற மலாணவி நினறயேப படித்த, தன் 
அறனவப லபருக்கிக்லகலாண்டிருந்தவள. 
சுயேமலாகச் சிந்தித்த, ஆசிரினயேயின் கருத்தடைன், 
தன்னுனடையேனதயும் இனணத்த எழுதினைலாள. 

வந்தத வினனை. அவளுனடையே கருத்னத, `பினழ’ 
என்ற குறபபடைன் அடித்த, குனறவலானை 
மதிபலபண்கனளை அளித்தலாள ஆசிரினயே. திட்டு 
ஜவறு.

வருடை இறுதியில் அரைசலாங்கப பரீட்னச வந்தத. 
ஜவறு பளளிகளில் படித்த பலரும் தத்தம் 
ஆசிரினயேகளின் கருத்தக்கனளை தளியும் 
மலாற்றலாத லவளியிட்டிருந்தனைர். அவர்கனளை யேலார் 
ஜயேலாசிக்கவிட்டைலார்கள, பலாவம்!  



சுமித்ரைலா மட்டும் மிகச் சிறபபலாகத் ஜதர்ச்சி 
லபற்றருந்தலாள, வயேதக்கு மீறயே சிந்தனனையுடைன். 

பிற்கலாலத்தில் லபரியே உத்திஜயேலாகத்தில் 
அமர்ந்தபின்னும்,  `இன்றுவனரை, பளளிக்கூடைம் 
என்றலாஜல எனைக்கு லவறுபப,’ என்று அவள 
குறபபிடுவதில் என்னை ஆச்சரியேம்? 

அறவும் பண்பம்

பளளியில் கல்வி கற்பத பரீட்னசகளில் 
ஜதர்ச்சிலபற மட்டுமில்னல. `படித்தலால் அறவு 
வளைரும்,’ என்று பரிந்த, மலாணவர்கள என்றுஜம 
படிக்கும் பழக்கத்னத விரும்பவர்களைலாக 
ஆக்கஜவண்டும். 

லபலாதவலாக, ஆசிரியேர்கள 
பத்தகத்திலிருபபதஜபலாலஜவ தமத பலாடைங்கனளை
நடைத்தவதடைன் கடைனம முடிந்தவிட்டைதலாக 
எண்ணுகிறலார்கள. இளைவயேதிஜலஜயே பண்னபயும்
பகட்டை ஜவண்டைலாமலா? 

ஒரு முனற, என் வகுபபில், ஒரு மலாணவன் 
தம்மினைலான். அபஜபலாத, 



`அருகிலிருபபவர்களிடைம் `sorry,’ என்று 
மன்னிபபக் ஜகட்கஜவண்டும்,’ என்று நலான் கூற, 
`ஐஜயே! இனதலயேல்லலாமலா 
லசலால்லிக்லகலாடுபபலார்கள!’ என்ற சலிபபக்குரைல் 
ஜகட்டைத. 

லபரியே ஜவடிக்னக என்லறண்ணி, தம்மியேவன் 
எழுந்த நின்று, நலாலலாபறமும் திரும்பி, மன்னிபப
ஜகட்டைபடி இருந்தலான்! 

பலாடைம் மட்டும் ஜவண்டைலாஜம!

பலாடைத்திற்குச் சம்பந்தம் இல்லலாத, ஆனைலால் 
வலாழ்க்னகக்கு உதவும் விஷயேங்கனளையும் 
அவ்வபஜபலாத லசலால்லிக்லகலாடுபபத என் 
வழக்கம். இல்லலாவிட்டைலால், அவர்களுனடையே 
லகலாட்டைலாவி நம்னமயும் லதலாற்றவிடுஜம!

REFLEXOLOGY-யில் நலான் பயின்றத: 

இரு னக விரைல்கனளையும் ஜகலார்த்தக்லகலாண்டு, 
உளளைங்னககள ஒன்னறலயேலான்று லதலாடும்படி 
பிடித்தக்லகலாளளுங்கள. நன்றலாக இறுக்கிவிட்டு 



விலக்கினைலால், னககளில் ரைத்த ஓட்டைம் 
பலனைலாகும்.

இதனைலால் என்னை பலன்?

நம் மனை இறுக்கத்னதத் தளைர்த்திக்லகலாளளை. 
பரீட்னசக்குமுன் லசய்யேலலாம். நல்ல பலன் 
கினடைக்கும்.

வினளையேலாட்டைலாக, “யேலாருடைனைலாவத சண்னடை 
ஜபலாடுமுன் இபபயிற்சினயேச் லசய்தலால், நம்னம 
யேலாரும் லவல்ல முடியேலாத,” என்று 
ஜசர்த்தக்லகலாண்ஜடைன்.

“டீச்சர், நீங்கள கணவருடைன் சண்னடை 
ஜபலாடுவதற்குமுன் இபபடித்தலான் 
லசய்கிறீர்களைலா?” ஒரு தடுக்கலானை ஜகளவி 
எழுந்தத.

நலான் சரியேஸேலாக முகத்னத னவத்தக்லகலாண்டு, 
“அதவும்தலான்!” என்ஜறன். ஆனைலால், 
பன்னைனகனயேத் தவிர்க்க முடியேவில்னல.



முதலில் அதிர்ச்சியேனடைந்த மலாணவிகளும் 
அபஜபலாத எழுந்த சிரிபபில் 
கலந்தலகலாண்டைலார்கள.

இனை ஜவறுபலாடைலால் எழும் பிரைச்னனை

ஸியூ ஙலா (SIEW NGA) என்ற மலாணவி என் 
ஜமனசக்கருஜக வந்த, ஒரு பத்தகத்னத என்முன் 
தூக்கிபஜபலாட்டைலாள. 

”டீச்சர்! நலான் ஜநற்று பளளிக்கு வரைவில்னல. 
நீங்கள நடைத்தியே பலாடைத்னதச் 
லசலால்லிக்லகலாடுங்கள,” என்றலாள அதிகலாரைமலாக. 

எனைக்கு வந்த ஆத்திரைத்தில், “நலான் இங்கு 
தனிபபட்டை முனறயில் டியூஷன் நடைத்தவில்னல. 
உன் ஜதலாழிகளிடைம் ஜகள, ஜபலா!” என்று பதிலடி 
லகலாடுத்ஜதன். 

தினகபபடைன், என்னனைஜயே பலார்த்தபடி நின்றலாள.

“இன்னும் ஏன் நிற்கிறலாய்? உன் இடைத்திற்குப 
ஜபலா!” என்று விரைட்டிஜனைன். 

ஏற்பத நன்று (எல்ஜலலானரையும்)



நல்ல குடும்பத்திலிருந்த வரும் 
மலாணவர்களுக்குச் லசலால்லிக்லகலாடுபபத எளித. 

குடும்பத்தில் அன்ஜபலா, அரைவனணபஜபலா 
இல்லலாத அபலாக்கியேசலாலிகனளையும் ஒதக்கலாத, 
அவர்களுனடையே திறனமகனளைக் கூடியேவனரை 
லவளிக்லகலாணர்வத ஆசிரியேர்கள னகயில்தலான் 
இருக்கிறத.

கனத

ஸிதி ஜநலாரைலா என் முன்னைலாள மலாணவி. 

ஒருமுனற, ஆசிரியேர்களின் லபலாத அனறக்குள 
நுனழந்த, என்னைருஜக வந்த முகமலர்ச்சியுடைன் 
முகமன் கூறனைலாள. 

“அலுவலகத்திலிருந்த ஏதலாவத எடுத்தக் 
லகலாண்டுஜபலாக வந்தலாயேலா?” என்று ஜகட்ஜடைன்.

`இல்னல,’ என்று தனலயேனசத்தலாள. 

“பின்ஜனை?”



குரைல் தழதழக்க, “டீச்சனரைத்தலான் பலார்க்க 
வந்ஜதன். உங்கனளை லரைலாம்ப மிஸ் 
பண்ணுகிஜறன்,” என்றபடி அழ ஆரைம்பித்தலாள. 

எனைக்குப லபருனமயேலாகிவிட்டைத. “ஜஹேய்! 
இனதக் ஜகட்டீர்களைலா? என்னனைப பலார்க்கலவன்று
வந்திருக்கிறலாள!” என்று அறவிபப லசய்ஜதன். 

“ஆசிரியேப பயிற்சியில் என்னை பலாடைம் 
எடுத்திருக்கிறலாய்?” 

“ஃபிஸிக்ஸ் (PHYSICS),” என்று ஜவகமலாகச் 
லசலால்லிவிட்டு, லவட்கத்தடைன் முகத்னத 
மூடிக்லகலாண்டைலாள. 

என்னிடைம் ஆரைம்பத்திலிருந்த கற்ற பலாடைம்! 

அன்று அவள ஜவறு எந்த ஆசிரினயேயும் 
சந்தித்தப ஜபசவில்னல.

ஆசிரியேப பயிற்சியில் ஜசர்ந்தபின், `உனைக்கு எந்த 
ஆசிரியேர்ஜபலால் ஆக விருபபம்?’ என்று ஒரு 
ஜகளவி எழுபபபபடும். 



ஸிதி ஜநலாரைலா என் லபயேனரை எழுதிவிட்டு, 
என்னனைப பலார்க்க வந்திருக்கிறலாள.

அவள ஜபலானைபின், பிறர் அவனளை அலசினைலார்கள. 

“இந்தப லபண் ஏனழ. படிபபிலும் 
சுமலார்தலாஜனை?” 

“ஆனைலாலும், நல்ல ஆசிரினயேயேலாக 
விளைங்குவலாள!” 

அஜதஜபலால், நலானும் என் இனடைநினலபபளளி 
ஆசிரினயேனயேக் குறபபிட்டிருக்கிஜறன். 
கண்டிபப, நனகச்சுனவ, கருனண மூன்றும் 
இனணந்தவர் மிஸ்.ரைலாதலாம்பலாள. 

`நலான் பத்திசலாலி. அதனைலால் முன்னுக்கு வந்ஜதன். 
லபற்ஜறலாரைலாவத, ஆசிரியேர்களைலாவத!’ என்ற 
மனைபபலான்னம கர்வத்னத வளைர்க்கிறத. இபபடி 
நம்பகிறவர்கள பிறனரை மதிக்கத் 
லதரியேலாதவர்கள. 



9. ( ஜவண்டைலாத )
விருந்தினைரைலாகப ஜபலாவத

`அதிதிகனளைக் கவனிபபத ஜதவர்களுக்ஜக 
லதலாண்டு லசய்வதஜபலால்,’ என்று 
எக்கலாலத்திஜலலா லசலால்லி னவத்திருக்கிறலார்கள. 
இனத இன்றும் நம்பகிறவர்கள அரித. 

இத பரிந்த, ஒரு தலாய் மகனுக்குக் கூறயே 
அறவுனரை: `மலாமியேலார் வீட்டுக்கு 
விருந்தலாளியேலாகப ஜபலாகிறலாயேலா? ஜசலாற்றல் உன் 
முகம் லதரியும்ஜபலாத, பறபபட்டுவிடு’. 

அவளுக்கு உலகின் ஜபலாக்கு லதரிந்திருந்தத. 
முதல்நலாள, மருமகனுக்குத் தடைபடைலலானை 
உபசலாரைம் நடைக்கும். இரைண்டைலாம் நலாள சற்றுக் 
குனறந்தவிடும். மூன்றலாம் நலாஜளைலா, மலாமியேலார் 
பனழயே ஜசலாற்றல் நீனரை விட்டுக்லகலாடுபபலாளைலாம்.



`விருந்தம் மருந்தம் மூன்று நலாட்களுக்கு,’ என்று 
இதற்கலாகத்தலான் லசலால்லினவத்திருக்கிறலார்கள.

மரியேலானதயேலாகக் கவனிபபத

உறவினைஜரைலா, நண்பஜரைலா, நம் வீட்டுக்கு வரும் 
விருந்தினைர் அவனரைக் கவனிபபத நலாம் அவனரை 
எவ்வளைவு மதிக்கிஜறலாம் என்பனதக் குறக்கிறத. 

கனத

ஒரு கூட்டுக்குடும்பத்தில் மலாமியேலார் சனமயேனலக்
கவனித்தக்லகலாண்டைலாள. கறகலாய் 
நறுக்குவதிலிருந்த, அனரைபபத, கனரைபபத 
என்று எல்லலா ஜவனலனயேயும் தலாஜனை லசய்தலாள. 

`மகன் வீட்டில் தங்கி இருக்கிஜறலாஜம! தன்னனைப 
பலாரைம் என்று மருமகள கருதிவிட்டைலால்?’ என்று 
அவள எண்ணியிருக்கக்கூடும்.

தங்கனளைபஜபலாலஜவ பிறரும் இருக்கஜவண்டும் 
என்று  எதிர்பலார்பபதம் ஜகலாளைலாறுதலான். 

அவர்கள வீட்டில் சில தினைங்கள தங்க, 
மலாமியேலாரின் உறவுக்கலாரைப லபண்மணி வந்தலாள. 



மருமகளிடைம், “நீயும் லகலாஞ்சம் ஒத்தலானச 
லசய்யேக்கூடைலாதலா? ஒருத்திஜயே 
திண்டைலாடுகிறலாஜளை!’ என்று கூறனைலாள. எழுபத 
பிரைலாயேத்னத எட்டிவிட்டை மலாமியேலாருக்கு 
எபஜபலாதம் உடைல்வலி என்று லதரிந்ததலான் 
அபபடிக் கூறனைலாள. 

இருபபினும், `நல்லதற்குத்தலாஜனை லசலால்கிஜறன்!’
என்று பிறரைத குடும்ப விவகலாரைங்களில் 
அநலாவசியேமலாகத் தனலயிட்டைலால், 
மனைத்தலாங்கல்தலான் வரும். 

மலாமியேலார்தலான் ஏஜதலா லசலால்லிக் 
லகலாடுத்திருபபலார்கள என்று மருமகள நினனைக்க 
வலாய்பபிருக்கிறஜத! அபஜபலாத அவர்கள 
உறவில் விரிசல் ஏற்படைலாதலா?

நலான் அந்த வீட்டுக்குப ஜபலானைஜபலாத, `உன் 
கலாலம் முடிந்ததம், யேலார் இபபடி எல்லலாருக்கும் 
சனமத்தப ஜபலாடுவலார்கள?’ என்று முதியேவனளை 
ஜகட்கத்தலான் ஜதலான்றயேத. 



சில சமயேம், நமக்குத் ஜதலான்றுவனத எல்லலாம் 
லவளிபபனடையேலாகச் லசலால்லலாதிருபபததலான் 
நன்னம. அதனைலால் அடைக்கிக்லகலாண்ஜடைன். 
`அவரைவர் பலாடு, நமக்லகன்னை!’ என்று ஒதங்க 
ஜவண்டியேததலான்.

`ஒவ்லவலாரு கலானயே ஒவ்லவலாரு விதமலாக 
நறுக்கஜவண்டும். அதனைலால்தலான் நலான் பிறரிடைம் 
அந்த ஜவனலனயே விடுவதில்னல,’ என்று, 
எல்லலா ஜவனலகனளையும் தலாஜனை லசய்வதலாகச் 
லசலால்கிறலார்கள சிலர். அதிகலாரைம் தன் னகனயே 
விட்டுப ஜபலாய்விடுஜம என்ற பயேஜமலா?  

மலாதிரிக்கு, ஒரு தண்னடை நறுக்கி, `இனதபஜபலால் 
லசய்,’ என்றலால் பரியேலாதலா? 

பன்னிரைண்டு வயேதக்கு ஜமல், குழந்னதகனளைஜயே 
இபபடிப பழக்கலலாம். லபரியேவர்கள தமக்குப 
பிடித்த ஜவறு ஜவனலயில் ஈடுபடைலலாம், 
மகிழ்ச்சியுடைன்.

பத்தி பகட்டை ஜவண்டைலாஜம!



பிறர் எனத, எபபடிச் லசய்யேஜவண்டும் என்று 
நச்சரித்தக்லகலாண்ஜடை இருபபலார்கள 
விருந்தினைரைலாக வரும் சிலர். 

`நலான் உன்னனைவிடை கல்வியில், 
லசல்வச்லசழிபபில், திறனமயில் 
உயேர்ந்திருக்கிஜறன்,’ என்ற அகங்கலாரைம் இபபடி 
ஆட்டுவிக்கலலாம். இத்தனகயே ஜபலாக்கு 
மற்றவர்கனளை இவர்கள மதிக்கலாதனதத்தலான் 
கலாட்டுகிறத. 

மற்ற எந்த தகுதினயேவிடைவும் முக்கியேமலானைத 
பணிவும் மரியேலானதயும். தலாஜம தம் 
மரியேலானதனயேக் லகடுத்தக்லகலாண்டு, பிறனரைப 
பழிபபலாஜனைன்!

கல்யேலாண வீடுகளில் விருந்தினைர்

தங்கள வீட்டில் இருக்கும் லசகௌகரியேங்கனளைப 
ஜபலாகும் இடைங்களில் எல்லலாம் எதிர்பலார்க்க 
முடியுமலா? 



ஒரு கல்யேலாணத்தக்குப ஜபலாகிறீர்கள. வருனக 
பரிந்த உறவினைவர்கள எல்லலானரையும் ஒஜழ 
இடைத்தில் தங்க னவத்திருக்கிறலார்கள. 

`தனரை ஈரைம்!’ `

`பலாத்ரூமுக்கு பத்தப படிகள ஏற ஜவண்டுமலா!’

`அத என்னை, லபரியே ஹேலாலில் நலாஜல நலாலு 
கட்டில்? எல்லலாவற்னறயும் வயேதலானைவர்கள 
பிடித்தக்லகலாண்டுவிட்டைலார்கள! நலானும், 
னகக்குழந்னதயும் எங்ஜக தூங்குவத?’

இம்மலாதிரியேலானை பகலார்கனளை நினறயே 
ஜகட்கமுடியும். 

வசதி இருந்தலால், ஜஹேலாட்டைலில் தங்கலலாம். 
இல்லலாவிட்டைலால், வலானயே 
மூடிக்லகலாண்டிருபபததலான் சரி. லபண் 
வீட்டுக்கலாரைர்கள எவ்வளைஜவலா 
லசலவழித்திருபபலார்கள. விருந்தினைர்ஜவறு 
கஷ்டைம் லகலாடுக்கஜவண்டுமலா?



குழந்னதகளுக்குச் லசலால்லிக்லகலாடுக்க 
ஜவண்டியேத

பிறர் வீட்டுக்குக் குழந்னதகனளை அனழத்தச் 
லசல்லும்ஜபலாத, எனதயும் அறயே ஆர்வமுனடையே 
வயேதில், எல்லலாவற்னறயும் னகயில் எடுத்தப 
பலார்பபலார்கள. 

வீட்டுக்கலாரைர்கள, `சலாமலான்கள 
உனடைந்தவிடைபஜபலாகிறஜத!’ என்ற 
கவனலயுடைன், லவளிபபனடையேலாகச் லசலால்லவும் 
முடியேலாமல் திணறுவலார்கள. 

உனடைந்தவிட்டைலாஜலலா, குழந்னதகளின் 
லபற்ஜறலார் மன்னிபப ஜகட்கஜவண்டியே நினல. 

`ஜபலாகிற இடைத்தில் எனதயும் லதலாட்டு விஷமம் 
பண்ணக்கூடைலாத,’ என்று முதலிஜலஜயே 
கண்டித்தலால், இரு தரைபபினைருக்கும் இந்த 
தர்மசங்கடைமலானை நினலனம ஏற்படைலாஜத! 

விருந்தண்ணும்ஜபலாத



குழந்னதகளுடைன் பிறர் வீட்டில் சலாபபிடை 
ஜநருகிறதலா? அபபடியேலானைலால், முதலிஜலஜயே 
அளிக்கஜவண்டியே எச்சரிக்னக:

`அவர்கள லகலாடுபபனதச் சலாபபிடுங்கள. நன்றலாக
இருக்கிறத, இல்னல, என்ற ஜநரைடி வர்ணனனை 
எல்லலாம் ஜவண்டைலாம்!’

விருந்தினைனரை நன்கு கவனிபபதலாக 
நினனைத்தக்லகலாண்டு, அவர்கள, `ஜபலாதம், 
ஜபலாதம்’ என்று கதற, உணவுபபண்டைங்கனளை 
அவர் தட்டில் பரிமலாறக்லகலாண்ஜடை இருபபத 
நலாகரீகம்தலானைலா? 

அனழயேலா விருந்தலாளி 

னக நினறயேப பணம் கினடைக்குலமன்ற 
ஆனசயுடைன், லசல்வம் லவளிநலாட்டில் ஜவனல 
ஜதடிக்லகலாண்டைலார். சில ஆண்டுகள அங்கு தங்க 
ஜவண்டியிருந்தத. 

தனினம வலாட்டுஜம! 



பதியே நலாட்டில் ஏற்படும் குழபபங்கனளை எபபடிச்
எதிர்லகலாளவத?

இந்த பிரைச்னனைகனளைச் சமலாளிக்க, தன் 
நலாட்டிலிருந்த வந்திருந்த ஒருவனரைபபற்ற 
அவரைத உறவினைரிடைமிருந்த அறந்த, அவனரைத் 
லதலாடைர்ப லகலாண்டைலார். 

மரியேலானத கருதி, அவனரைப பண்படைன் 
நடைத்தினைலார்கள அக்குடும்பத்தினைர். 

லசல்வத்திற்கு அவர்கள நல்ல குணம், 
மரியேலானத, பரியேவில்னல. `பிறர் வீட்டில் 
சலாபபிட்டைலால், நம் லசலவு குனறயும், நினறயே 
ஜசமிக்கலலாஜம!’ என்று குறுக்கு வழியில் 
ஜயேலாசனனை ஜபலாயிற்று. 

ஒவ்லவலாரு விடுமுனறயின்ஜபலாதம், `நலான் 
வருகிஜறன்,’ என்று அறவித்தவிட்டு, 
கலானலயிஜலஜயே வந்தவிடுவலார். கலானல, 
மத்தியேலானை, சலாயேங்கலால உணவு எல்லலாம் அவர்கள
வீட்டில்தலான். அவர்களுக்குத் தன் சுயேநலமலானை 



ஜபலாக்கினைலால் அலசகௌகரியேம் ஏற்படைக்கூடும் 
என்பனத நினனைத்தம் பலார்க்கவில்னல.

அவர்களுக்குச் லசலால்லவும் தயேக்கமலாக 
இருந்தத. 

உரியே கலாலம் வந்ததம், `நலான் திரும்பிப ஜபலாக 
ஜவண்டும். இங்ஜகஜயே ஜவறு ஜவனல பலார்த்தக் 
லகலாடுக்கிறீர்களைலா?’ என்று ஜகட்டைலார் லசல்வம்.

`ஓய்வுநலாள வந்தலால் யேலார் வீட்டுக்குச் சலாபபிடைப 
ஜபலாவத என்று அனலகிறீர்கள. உங்கள 
குழந்னதகள நினனைவலாகஜவ இருக்கிறீர்கள. 
ஜபசலாமல், உங்கள ஊனரைப பலார்க்கப 
ஜபலாய்ஜசருங்கள!’ என்று கறலாரைலாகச் 
லசலான்னைலார்கள.

லசல்வம் தபபலாக எடுத்தக்லகலாளளைவில்னல. 
`ஆமலாம்,’ என்றலார் வருத்தமலாக. அவ்வபஜபலாத 
தலாய்நலாடு திரும்பி, மனனைவி, குழந்னதகனளைப 
பலார்த்தவிட்டு, எங்ஜகலா தனியேலாக இருபபத 
லபலாறுக்க முடியேலாததலாக இருந்தத.



அதற்கலாக, பிறனரைத் லதலால்னலபபடுத்தலலாமலா? 
இவரைத தபபலாத வருனகயேலால், அவர்களுக்கு 
லவளியில் எங்கும் ஜபலாக முடியேவில்னல. ஓய்வு 
நலாட்களிலும் ஓய்வலாக இருக்க முடியேவில்னல.

அனரைமனைதடைன் லசலாந்த நலாட்டிற்குப ஜபலானைலார் 
லசல்வம்.

`இரைண்டு வீடுகள வலாங்கிவிட்டைலான்!’ என்று 
பிரைமித்தலார்கள நண்பர்கள. அவர்களுக்குத் 
லதரியேவில்னல, எபபடி `பக்கித்தனைமலாக’ பணம் 
ஜசர்த்தலார் என்று. 

பிறரைத வலாழ்க்னகப பிரைச்னனைகளில் 
உண்னமயேலானை அக்கனற கலாட்டைலாத, ஒருவர் தன் 
நலனனைஜயே ஜயேலாசித்தக்லகலாண்டிருந்தலால் 
மரியேலானத குனறந்தவிடும்.  

லசல்வத்னதப ஜபலான்றவர்கள எல்லலாரிடைமும் 
ஒஜரை விதமலாகப பழகமலாட்டைலார்கள. `இவருடைன் 
பழகினைலால் தனைக்கு என்னை நன்னம கினடைக்கும்?’ 
என்று கணக்குபஜபலாட்டு, அதன்படி 
நடைபபலார்கள.



இவர்களுக்கு உண்னமயேலானை நண்பர்கள எபபடிக்
கினடைபபலார்கள? 



10. சிடுசிடுபபலானை
கனடைக்கலாரைர்கள  

“பன்னைனக பரியும் முகமலாக இல்லலாதவன் கனடை 
திறக்கக் கூடைலாத” (சனைப பழலமலாழி).

சனைலாவிலிருந்த ஒருவர் தன் எட்டு வயேத மகனனை 
மஜலசியேலாவுக்கு கபபலில் ஏற்றவிட்டைலார், 
தனியேலாக. 

`அங்கு ஜபலாய் பினழத்தக்லகலாள!’ என்ற 
அறவுனரை மட்டும் கூற வழியேனுபபினைலார். 

என் பக்கத்த வீட்டில் குடியிருந்த லபட்ரீஷியேலா 
என்ற கணக்கலாய்வலாளைர் தன் தந்னதனயேபபற்றக் 
கூறயே கனத இத.

எனைக்கு ஆச்சரியேமலாக இருந்தத. அவ்வளைவு சிறு 
வயேதில் தனியேலாக ஏஜதலா ஒரு நலாட்டுக்கு 
அனுபபவலார்களைலா! 



`ஜநர்னமயேலாக இரு. கடுனமயேலாக உனழ,’ என்று 
தலான் ஜபலாதித்த பலாடைங்கனளை னவத்தக்லகலாண்டு 
மகன் பினழத்தவிடுவலான் என்ற நம்பிக்னக அந்த
தந்னதக்கு இருந்திருக்கிறத. 

சிறுவன் வலாங் ஒரு மளினகக்கனடையில் 
ஜவனலக்குச் ஜசர்ந்தலான். 

பளளிக்கூடைத்தில் அவன் கல்வி லபறவில்னல. 

ஆனைலாலும், கடினை உனழபப, எனதயும் 
கற்றுக்லகலாளளும் ஆர்வம், பிறனரை 
மரியேலானதயேலாக நடைத்தவத முதலியே குணங்கள 
அவனனை லசலாந்தக்கனடை நடைத்தம் அளைவிற்கு 
படிபபடியேலாக உயேர்த்தினை. 

தன்னனைபஜபலால் தன் குழந்னதகளும் 
கஷ்டைபபடைக்கூடைலாத என்ற உறுதியுடைன், 
அவர்கனளைப பளளிக்கூடைத்திற்கு அனுபபினைலான் 
வலாங். 

அவர்களைத மதிபலபண்கள சிவபப னமயேலால் 
எழுதபபட்டிருந்தஜபலாத அவர்களுக்கு அடி 
விழும். 



மலாறுகின்ற கலாலத்னத ஒட்டி நடைக்க 
குழந்னதகனளை வளைர்க்கஜவண்டும் என்று 
கனடையின் ஓரைத்தில் ஒரு கணினி.

சலாயேங்கலால ஜவனளைகளில் வினளையேலாடி 
முடிந்ததம், எல்லலாக் குழந்னதகனளையும் ஓர் 
அனறயில் பத்தகங்கனளை எடுத்தக்லகலாண்டு 
ஜபலாகச் லசலால்லி, கதனவ லவளியில் 
சலாத்திவிடுவலான் வலாங். 

`சிறத ஜநரைம் சும்மலா உட்கலார்ந்திருபஜபலாம். 
அபபறம், என்னை லசய்வலதன்று பரியேலாத, படிக்க
ஆரைம்பித்தவிடுஜவலாம்,’ என்கிறலாள லபட்ரீஷியேலா.

தந்னத எதிர்பலார்த்தபடிஜயே, எல்லலாரும் 
உயேர்கல்வி லபற்று, நல்ல ஜவனலகளில் 
அமர்ந்தலார்கள. 

தந்னத தன் வலாழ்க்னகனயேபபற்ற அடிக்கடி கூற 
வளைர்த்திருந்ததலால், அவருனடையே நற்குணங்கள 
குழந்னதகளிடைமும் அனமந்தனை.



கனடையில் ஜவனல லசய்யும் ஒருவருக்கு 
அவசியேம் இருக்கஜவண்டியே குணங்கனளை 
இதிலிருந்த நலாம் பரிந்தலகலாளளைலலாம். 

ஒரு கனடைக்கலாரைர் எபபடி இருக்கக்கூடைலாத?

1. பல வருடைங்களுக்கு முன்ப, ஜகலாலலாலம்பூரில் 
பிரைபலமலாக இருந்த ஒரு கிளினிக்கிற்குப 
ஜபலாயிருந்ஜதன். சிறத தலாமதத்திற்குபபிறகு 
மருத்தவரின் அனறக்குள நுனழயே அனுமதி. 

அந்த மனிதஜரைலா, நலான் வந்தனதக் கவனியேலாத, 
சுவலாரைசியேமலாக ஒரு ஜேனைரைஞ்சகமலானை தமிழ் 
பத்திரினகனயேப படித்தக்லகலாண்டிருந்தலார். 

நலான் லபலாறுனமனயே இழந்தலகலாண்டிருந்ஜதன். 

அத பரிந்ஜதலா என்னைஜவலா, லமல்ல 
தனலநிமிர்ந்த, “லகலாஞ்சம் இருங்கள,” 
என்றுவிட்டு, மீண்டும் படிபபதில் ஆழ்ந்தலார். 

அடுத்த முனற ஜபலானைஜபலாத, நலான் அவனரைப 
பலார்க்க விரும்பவில்னல. 



அங்கிருந்த சனை மருத்தவரின் அனறக்குள 
எதற்ஜகலா நுனழந்தவர், என்னனை அங்கு பலார்த்த 
திடுக்கிட்டைலார். 

`நம் இனைத்தவஜரை நம்னம ஒதக்குகிறலார்கஜளை!’ 
என்று வருந்தியிருபபலார். 

இதில் யேலார்ஜமல் தவறு? 

கனடைக்கு வரும் வலாடிக்னகயேலாளைஜரைலா, 
மருத்தவமனனைக்கு வரும் ஜநலாயேலாளிஜயேலா, 
நம்னம நலாடி வருகிறவர்களின் ஜதனவ அல்லத 
பிரைச்னனை என்னைலவன்று பரிந்தலகலாளளை ஆர்வம் 
கலாட்டைஜவண்டைலாமலா? 

சுரைத்ஜத இல்லலாத, ஜவறு ஜவனலயில் 
ஈடுபட்டிருபபத ஒருவனரை 
அவமதிபபதஜபலால்தலான். 

2. அஜத கிளினிக் இரைவு ஒன்பத மணிவனரை 
திறந்திருக்கும் என்று லதரிந்த, நலான் 
ஜபலானைஜபலாத, எட்ஜடை முக்கலால் மணி.



“லகலாஞ்சம் முன்னைலாஜலஜயே வருவதற்லகன்னை?” 
என்று ஒஜரையேடியேலாகக் ஜகலாபித்தலாள மருந்தகனளை 
எடுத்தக் லகலாடுக்கும் லபண்.

இனி யேலாரும் வரைலாவிட்டைலால், வீட்டுக்கு 
முன்னைதலாகஜவ ஜபலாய்விடைலலாஜம என்ற ஆனச 
அவளுக்கு. உடைல்நலக்குனறவுடைன் 
வருகிறவர்களிடைம் இனினமயேலாகப ஜபச 
அவளுக்குத் லதரியேவில்னல. நிர்வலாகத்தினைர் 
லசலால்லிக்லகலாடுக்கவும் இல்னல.

3. இரைவில் ஒரு மளினகக்கனடைக்குப 
ஜபலானைஜபலாத, கனடை மூடை அனரைமணி இருந்தத.

நலாற்பத வயேத மதிக்கத்தக்க கனடைச் சிபபந்தி, 
“கனடைசி நிமிஷத்திஜல வந்த உயினரை 
வலாங்கறீங்கஜளை!” என்று இனரைந்தலார்.  

`நலாள முழவதம், குனறந்த சம்பளைத்தில் ஜவனல 
லசய்த, கனளைத்தபஜபலாயிருக்கிறலார், பலாவம்!’ 
என்று பரிந்தத. இவனரை எபபடிக் ஜகலாபிபபத?

“சலாமலான்கள எங்ஜக இருக்குன்னு கலாட்டினைலா, 
நலாங்கஜளை எடுத்தக்கஜறலாம்,” என்ஜறன். 



அவருனடையே ஜவனல பலாதியேலாகக் குனறயே, 
இறுதியில், “இன்னிக்கு லரைலாம்ப ஜவனல,” 
என்றலார், மன்னிபபக் ஜகட்கும் வனகயில்.  

வலாடிக்னகயேலார்கனளை உற்ற நண்பர்களஜபலால் 
நடைத்தினைலால் வியேலாபலாரைம் லசழிக்கும். 

4. சில கனடைக்கலாரைர்கள தலாம் விற்கும் 
சலாமலான்கனளை ஒஜரையேடியேலாகப பகழ்ந்த, 
வலுக்கட்டைலாயேமலாக நம் தனலயில் 
கட்டைபபலார்பபலார்பபலார்கள.

“நலான் இவ்வளைவு லசலால்கிஜறன், உங்களுக்கு 
ஜவண்டைலாமலா?” என்று ஒரு சனைர் இனரையே, எரிச்சல் 
தலாங்கலாத, “உங்களுக்குத்தலான் இவ்வளைவு 
பிடித்திருக்கிறஜத! நீங்கஜளை 
னவத்தக்லகலாளளுங்கள,” என்று 
நனடைனயேக்கட்டிஜனைன். 

5. நலானும், மகளும் ஒரு கனடையில் 
சலாபபிடும்ஜபலாத, மடியில் இருந்த ஒருவயேதப 
ஜபரைனுக்கும் ஒரு வலாய் ஊட்டிஜனைன்.



“பிளனளைக்கும் குடுத்தீங்கஜளை!” என்று மூன்று 
ஜபருக்கலானை பணத்னதக் ஜகட்டைலான் அங்கு 
ஜவனல லசய்தலகலாண்டிருந்தவன். 

சக்கிரைஜம லபரும் பணக்கலாரைனைலாகிவிடைலலாம் 
என்று எண்ணியிருபபலான். அதனைலால், கனடைக்கு 
வரும் வலாடிக்னகயேலாளைர்களுக்கு மரியேலானத 
அளிபபதன் முக்கியேத்தவத்னத அவன் 
அறயேவில்னல.

(அதற்குபபிறகு நலாங்கள அங்கு ஜபலாகவில்னல. 
கனடைனயேயும் கலாஜணலாம்). 

6. எங்கள வீட்டைருஜக, தன் வீட்டின் 
முன்பகுதினயேஜயே மளினகக்கனடையேலாக மலாற்ற 
இருந்தலார் அந்த மலலாய்க்கலாரைர். பலாக்கிச் சில்லனற 
லகலாடுபபதில் ஏமலாற்றுவத, யேலாரும் பலார்க்கலாத 
சமயேத்தில் அழுகலலானை உருனளைக்கிழங்னக 
அவர்கள சலாமலான்களுடைன் ஜசர்த்தப 
ஜபலாட்டுவிடுவத – இதிலலல்லலாம் 
னகஜதர்ந்தவர். எல்லலாரிடைமும் எரிந்தவிழுவலார். 
அந்த இடைஜம அசுத்தமலாக இருக்கும்.



யேலாஜரைலா பகலார் லசய்யே, `இபபகுதியில் உளளை 
வீடுகளில் கனடை னவத்தக்லகலாளளை அனுமதி 
இல்னல. ஜவறு இடைத்திற்குப ஜபலாகவும்,’ என்று 
அரைசலாங்க சலார்பில் கடிதம் வந்திருந்தத.

சில வலார்த்னதகள பரியேலாத, என்னனை 
விளைக்கும்படிக் ஜகட்டுக்லகலாண்டைலார். 

“லபலாறலானம!” என்று பகலார் லசய்தவர்கனளைத் 
திட்டினைலார். 

ஆனைலால், அன்றலிருந்த என் குடும்பத்தினைருக்கு 
அலலாதி மரியேலானத. நலான் அவருக்குக் 
கற்றுக்லகலாடுத்த ஆசிரினயே ஆயிற்ஜற!

சிறு லலாபம், கடுனமயேலானை உனழபப 

லபலாதவலாக, எந்தத் தனறயேலானைலாலும், 
பிரைதிபலனனை எதிர்பலார்க்கலாத ஜநர்னமயேலானை 
வழியில் லசன்றலால் என்றலாவத பலன் 
கினடைக்கும். 



லலாபம் சிறதலாக இருந்தலாலும் அதற்கலாக 
கடுனமயேலாக உனழபபத வியேலாபலாரைத்தில் 
முன்னுக்கு வரும் வழி. 

சில கனடைகளில் சிபபந்திகள எல்லலாரும் சிரித்த 
முகமலாக இருபபலார்கள. நமக்கு ஜவண்டியே 
லபலாருள இன்னைலதன்று ஜகலாடி கலாட்டினைலாஜல 
ஜபலாதம். பரிந்தலகலாளவலார்கள. அவர்கள 
முதலலாளியேலால் நல்லவிதமலாக 
நடைத்தபபடுகிறலார்கள என்று அவர்களுனடையே 
பணிவிலிருந்தம், ஜவனலயில் அவர்கள 
கலாட்டும் ஆர்வத்திலிருந்தம் நலாம் 
பரிந்தலகலாளளைலலாம்.

கனத

தமிழ்நலாட்டிலிருந்த வந்த சலாபபலாட்டுக்கனடை 
சிபபந்தி ஜவலு. ஐம்பத வயேதிருக்கும். 

ஒரு மலானல ஜவனளையில், நலான் அங்கு 
ஜபலாயிருந்தஜபலாத, அவர் முகம் சிடுசிடுலவன்று 
இருந்தத. 



“லரைலாம்ப ஜவனலயேலா?” என்று ஜகட்ஜடைன், 
லமல்ல.

`நம் நலனில்கூடை ஒருவர் அக்கனற 
கலாட்டுகிறலாஜரை!’ என்ற நினறவுடைன், தன் 
கஷ்டைங்கனளை என்னிடைம் பகிர்ந்தலகலாண்டைலார். 

கலானல ஏழு மணியிலிருந்த இரைவு ஒன்பதவனரை 
ஜவனல. அதன்பின், கணக்குவழக்னகப 
பலார்க்கஜவண்டும். 

சலாபபலாடு இலவசம் என்றலாலும், 
குடும்பத்னதவிட்டு, தனியேலாக அயேல்நலாட்டில் 
உனழபபத எளிதல்ல. 

வந்தவிட்டைலாஜலலா, பதியே வலாழ்க்னகக்குத் 
தன்னனைப பழக்கிக்லகலாளளை ஜவண்டியேததலான். 
எரிச்சலுடைன் லசயேல்பட்டைலால், பணம் 
கினடைத்தலாலும், மகிழ்ச்சியும் நிம்மதியும் 
கினடைக்குமலா?



11. குழந்னதகளுடைன்
பழகுவத 

`எல்லலாரும் வீட்டுக்குளஜளைஜயேதலான் 
இருக்கஜவண்டும் லவளியில் தனலகலாட்டினைலால் 
தண்டைனனை!’ உலலகங்கும் பரைவியிருக்கும் 
லதலாற்றுஜநலானயேத் தடுக்க பல நலாடுகளிலும் 
அமலலாக்கபபட்டை சட்டைம் இத. 

இனத ஒட்டி வனலத்தளைங்களில் லவளியேலானை 
தணுக்கு ஒன்றல், குழந்னதகளும், வீட்டு 
வளைர்பப நலாயும் ஓடிப பிடித்தக்லகலாண்டிருக்க, 
சத்தம் தலாங்கமுடியேலாததலாக இருக்கும். `நலான் என் 
அலுவலகத்தக்குப ஜபலாகிஜறன்,’ என்று 
லசலால்லிவிட்டு, அபபலா தன் மடிக்கணினியுடைன் 
கழிவனறக்குபஜபலாய் கதனவச் 
சலார்த்திக்லகலாளவலார்! 

சலாதலாரைணமலாகஜவ, குழந்னதகனளை அவர்கள 
ஜபலாக்கில் விட்டுவிட்டு, அவர்கனளை எபபடி 



`கட்டி ஜமய்பபத’ என்று பரியேலாத பல 
லபற்ஜறலாரின் நினல இததலான்.

“விடுமுனற வந்தலாஜல எனைக்குப 
பிடிபபதில்னல. `அம்மலா, அம்மலா’ என்று என் 
குழந்னதகள ஏதலாவத ஜகளவி ஜகட்டு, 
பிரைலாணனனை வலாங்கும்”. இபபடிச் லசலான்னைவள 
என் சக ஆசிரினயே. `மலாணவிகனளைக் ஜகளவி 
ஜகட்பஜத நிம்மதி,’ என்ற மனைபபக்குவம் 
லகலாண்டைவள. 

பலரும் அவனளை ஒத்தபபலாடினைலார்கள. “இந்த 
மூன்று, நலான்கு வயேதக் குழந்னதகள 
எபஜபலாதடைலா லபரிதலாகப ஜபலாவலார்கள 
என்றருக்கிறத! அவர்கள ஜகட்கும் ஜகளவிகள!”

“எனைக்கு அந்தப பருவம்தலான் மிகவும் 
பிடிக்கும்,” என்ஜறன் நலான். 

“எங்கள குழந்னதகனளை உன்னிடைம் 
அனுபபகிஜறலாம். நீ அவர்களுடைன் 
ஜபசிக்லகலாண்டிரு,” என்று சிரித்தலார்கள. 



படிக்கத் லதரியேலாத அந்த வயேதில், தமக்குத் 
லதரியேலாதவற்னறக் குழந்னதகள ஜவறு 
எபபடித்தலான் அறந்தலகலாளவலார்கள? 

இபஜபலாலதல்லலாம் இரைண்டு வயேதக்கு 
ஜமற்பட்டை குழந்னதகளின் னகயில் 
லபலாம்னமஜயேலா, பம்பரைஜமலா இருபபனதக் கலாண 
முடிவதில்னல. அம்மலாவுனடையே 
னகத்லதலானலஜபசி அல்லத ஐ ஜபட்தலான் 
அவர்கள னகயின் ஓர் இன்றயேனமயேலாத 
அங்கமலாக விளைங்குகிறத. 

நலாகரீகமலானை யுகம் என்பதலால் மட்டுமல்ல. 
ஏதலாவத தினரைனயே லவறத்தக்லகலாண்டிருந்தலால் 
குழந்னதகள நம்னமத் லதலாந்தரைவு லசய்யேலாத, 
அதிஜலஜயே ஆழ்ந்த ஜபலாயிருபபர், நலாம் 
நிம்மதியேலாக இருக்கலலாம் என்லறண்ணி, தம் 
லபலாறுபனபத் தட்டிக்கழிக்க நினனைக்கும் 
லபரியேவர்களதலாம் இந்த வலாழ்க்னகமுனறயின் 
முக்கியே கலாரைணம். 

இபபடி வளைர்கிறவர்கள லபற்ஜறலானரைவிடை 
தினரையில் தலாம் கலாண்பவர்களிடைமிருந்ததலான் 



கற்கிறலார்கள. லபலாழுதஜபலாக்கிற்கலாகத் 
தயேலாரிக்கபபடும் படைங்களில் உண்னமயேலானை 
வலாழ்க்னக லவளிபபடுமலா? 

SESAME STREET ஜபலான்ற கலார்ட்டூன்களைலால் 
ஆங்கில லமலாழி அறவு வளைரும். குழந்னதக்குப 
பக்கத்தில் உட்கலார்ந்த, தினரையில் கலாண்பனத 
விளைக்கினைலால், லமலாழியுடைன் உறவும் 
பலபபடுஜம! (நலான் அபபடிச் லசய்யே, மூன்று 
வயேதிஜலஜயே `கலாமிக்ஸ்’ படைங்கனளைச் 
லசய்தித்தலாட்களில் படித்தப பரிந்தலகலாண்டை 
குழந்னதகளும் உண்டு).  

குழந்னதக்கும் உணர்ச்சி உண்டு

ஐந்த மலாதக் குழந்னதக்குக்கூடை அழுனக, சிரிபப 
மட்டுமின்ற, பிற உணர்ச்சிகனளையும் 
லவளிக்கலாட்டைத் லதரியும். 

கனத

`குழந்னத என்னை இவ்வளைவு குண்டைலாகிவிட்டைத! 
இடுபலபல்லலாம் ஒஜரை சனத,’ என்று 
குழந்னதயின் தந்னத அயேரை, தலாயும் 



ஒத்தபபலாடினைலாள. `இதக்கு எபபவும் பசி. பசி 
வந்தட்டைலா ஒஜரையேடியேலா அலறும். உஜனை பலால் 
லகலாடுக்கணும். குண்டைலாகலாம எபபடி இருக்கும்?’

இந்த ரீதியில் அவர்களைத ஜபச்சு லதலாடைரை, 
குழந்னதயின் முகத்தில் ஜசலாகம். தன்னனைபபற்ற 
குனறயேலாக ஏஜதலா ஜபசுகிறலார்கள என்றவனரை 
பரிந்திருக்கும்.

“குழந்னதக்கு ஒஜரை வருத்தம். அனத 
னவத்தக்லகலாண்டு ஏன் இபபடிப 
ஜபசுகிறீர்கள?” என்று அங்கிருந்த நலான் 
அதட்டிஜனைன்.

தலாய் திடுக்கிட்டு, அதன் முகத்னதப பலார்த்தலாள. 
“நீ எபபடி இருந்தலாலும் எனைக்குப பிடிக்கும்பலா!” 
என்று சமலாதலானைத்தக்கு இறங்கினைலாள.

அழுனக பலவிதம்

பசி, தூக்கம், ஈரை உனடைனயே மலாற்ற என்று 
ஒவ்லவலாரு ஜதனவனயேயும் லவவ்ஜவறு 
விதமலானை அழுனகயேலால் லவளிபபடுத்தவலார்கள 
குழந்னதகள. 



உண்னமயேலானை அன்ப என்பத அவர்களுனடையே 
ஜதனவனயே குறபபலால் உணர்ந்த, ஜவண்டுவனத 
உரியே கலாலத்தில் லசய்வத.

கனத

என் ஜதலாழி ஜதவி கலாதலித்த, எதிர்பபகனளைச் 
சமலாளித்தக் கல்யேலாணம் லசய்தலகலாண்டைவள. 
வினரைவிஜலஜயே, சூதலாடும் அவனுனடையே ஜபலாக்கு 
ஆத்திரைத்னத ஊட்டியேத. தன் குழந்னதஜமல் 
அனத லவளிபபடுத்தினைலாள. 

“பிளனளைனயே ஜபயேலாட்டைம் ஜபலாட்டு அடிக்கும்!” 
என்று ஜதவியின் தலாய் என்னிடைம் 
முனறயிட்டைலாள. அவளுனடையே ஆதரைவில் இருந்த 
தலாய்க்கு மகனளைத் தடுக்கும் தணிவு 
இருக்கவில்னல.

“எதக்கு அடிக்கிறத! ஜபசிப பரியே னவஜயேன்,” 
என்ஜறன்.

“ஜபசினைலா விளைங்கலாஜத!’ என்று 
சலித்தக்லகலாண்டைலாள.



சின்னைஞ்சிறு குழந்னதக்கும் உணர்ச்சிகள உண்டு 
என்று பரிந்த, அவனனையும் ஒரு லபலாருட்டைலாக 
மதித்த அவள ஜபசியிருந்தலால்தலாஜனை!

`ஒன் வயேசு இபஜபலா நலாலு மணி ஜநரைமலா! 
எவ்வளைவு லபரியேவனைலாகிவிட்ஜடை!’ என்று 
அன்றுதலான் பிறந்த குழந்னதனயேக் லகலாஞ்ச, 
அதற்கு என் லதலானி பரிந்த சிரித்தத. 

(நலான்கு வருடைங்கள கழித்த, `எனைக்கு நலாலு 
வயேசு!’ என்று ஒவ்லவலாருவரிடைமும் 
லபருனமயேலாகப பலமுனறச் 
லசலால்லிக்லகலாளவலான். அவர்கள கண்கனளைக் 
குத்தலாத குனறயேலாக அவனுனடையே நலான்கு 
விரைல்கள விரியும்).

நலாம் ஜபசுவத பரிந்ததலான் சிரிக்கிறதலா, இல்னல, 
நம்னமக் கவனிக்கிறலார்கஜளை என்ற 
லபருமிதத்தடைன் சிரித்தனவக்கிறதலா?

என்னுனடையே இந்தக் ஜகளவிக்கு இதவனரை எந்தக்
குழந்னதயும் பதில் லசலால்லவில்னல.



நீட்டி முழக்கி, குழந்னதஜபலாலஜவ ஜபசுவததலான்
அதன் லமலாழி.

அருகிலிருக்கும் லபரியேவர்கள 
ஜபசிக்லகலாண்டிருந்தலாலும், அபஜபச்சு ஒரு 
சிசுவின் கவனைத்னதக் கவரைலாத. 

எபபடிப ஜபசுவஜதலா?

குழந்னதகளுக்குப பதில் லசலால்லத் லதரியேலாத 
என்ற நினலயில், ஜகளவிகனளை அடுக்கக்கூடைலாத. 
நம் ஜகளவியிஜலஜயே பதிலும் அடைங்கியிருக்க 
ஜவண்டும். 

`நீலச் சட்னடை ஜபலாட்டிருக்கியேலா? ஜஜேலாரைலா 
இருக்ஜக!’

நம் பலாரைலாட்டில் குழந்னத அகமகிழ்ந்த சிரிக்கும்.

அதட்டைலலாகப ஜபசினைலால், உதடு விம்ம அழுனக 
எட்டிபபலார்க்கும். 

வலார்த்னதகள பரிகிறதலா, அல்லத லதலானியேலா?

ஜபச வந்தலாலும் கஷ்டைம்தலான்



குழந்னதகளுக்கு லமலாழிவளைம் வந்தலால் பத்தி 
கூர்னமயேலாகும் என்று நினறயேப ஜபசுகிஜறலாம். 
அதஜவ சில சமயேம் லதலாந்தரைவலாகிவிடுகிறத. 
வலாய் ஓயேலாமல் ஜபசுவலார்கள. 

ஒரு முனற, என் மகனளைக் கண்டித்ஜதன். “சும்மலா 
லதலாணலதலாணன்னு ஜபசலாஜத!”

சில நலாட்களுக்குபபின், நலான் அவளிடைம், “குளி, 
வலா!” என்று அனழத்ஜதன். அவள 
கவனிக்கலாதமலாதிரி இருந்தலாள. இன்லனைலாரு 
முனற கூற ஜவண்டியிருந்தத. 

“லதலாணலதலாண ஜபசஜற!” என்று என்னிடைம் 
குற்றம் கண்டுபிடித்தலாள மூன்று வயேத மகள!

நலாம் லசய்வத, லசலால்வத எல்லலாம் நமக்ஜக 
திரும்பி வரும். அதனைலால், கவனைமலாக 
இருக்கஜவண்டும். 

லதலானலக்கலாட்சி  யில் குழந்னதகள 



லதலானலக்கலாட்சியில், மூன்று, நலான்கு வயேதக் 
குழந்னதகனளை னவத்த நிகழ்ச்சிகள 
நடைத்தகிறலார்கள. 

ஜவடிக்னக என்று நினனைத்த, லதலானலக்கலாட்சி 
நிகழ்ச்சினயே நடைத்தபவர்களிடைம் 
மரியேலானதயின்ற, வயேதக்குமீற ஜபசுகிறலார்கள 
அக்குழந்னதகள. (`நலான்தலான் அழகு. நீங்க 
அசிங்கமலா இருக்கீங்க’). 

லபற்ஜறலார் லபருனமயேலாகச் சிரிக்கிறலார்கள. 
அனவயினைரும் அதிர்ச்சினயே லவளிக்கலாட்டும் 
லதலாகுபபலாளைரின் முகத்னதப பலார்த்தச் 
சிரிக்கிறலார்கள.

“எங்கபபலா ஜவஸ்ட். எபபவும் சித்தினயேக் 
கூட்டிக்கிட்டு லவளிஜயே ஜபலாயிடுவலார்,” என்று 
ஒரு குழந்னத கூற, அந்த அபபலாவின் முகத்தில் 
அசடுவழிந்தத. 

இந்தமலாதிரி வலார்த்னதகனளை உபஜயேலாகிக்க 
குழந்னதகள யேலாரிடைம் கற்றருபபலார்கள?



`நலான் லதலானலக்கலாட்சியில் 
தனலகலாட்டிவிட்ஜடைஜனை!’ என்ற 
லபருமிதத்தடைன், பிறனரை மதிக்கத்லதரியேலாத 
வளைர்கிறலார்கள எதிர்கலால சந்ததியினைர். 

இவர்கனளை இபபடி வளைரைவிட்டைத யேலார் தவறு? 

கனத

ஏஜதலா விஜசஷத்திற்கலாக என் உறவினைரைத வீட்டில்
நினறயே லபண்கள கூடியிருந்தலார்கள. 
வழக்கம்ஜபலால், அருகில் இல்லலாத பிற 
லபண்கனளைபபற்ற – உறவினைர்கஜளைலா, 
லதரிந்தவர்கஜளைலா -- அவதூறலாகப 
ஜபசிக்லகலாண்டிருந்தலார்கள. 

பத்தவயேதப னபயேனைலானை சிவலா அங்ஜக 
உட்கலார்ந்திருந்தனத அவர்கள லட்சியேம் 
லசய்யேவில்னல. சிரித்தபடி சுவலாரைசியேமலாக 
அவர்கனளை வம்னபக் ஜகட்டுக்லகலாண்டிருந்தலான் 
சிறுவன். 

“இபபடித்தலான் குழந்னதகள 
லகட்டுபஜபலாகிறலார்கள!” என்று ஆக்ஜரைலாஷமலாகக்



கத்தியேபடி, ஐம்பத வயேதலானை உறவினைர் வந்த, 
லசத்த எலினயே அருவருபபடைன் தூக்கி 
எறவதஜபலால, சிவலாவின் கலானதப பிடித்த 
லவளிஜயே இழுத்தக்லகலாண்டு ஜபலானைலார். 

அவன் வயேதில் நலானும் அபபடி எத்தனனைஜயேலா 
கனதகனளைக் ஜகட்டிருக்கிஜறன். ஆனைலால், ஒரு 
விதி: லபரியேவர்களின் ஜபச்சு கலாதில் 
விழலாதமலாதிரி இருந்தவிடைஜவண்டும்.

சற்று விவரைம் பரிந்ததம், எனைக்கு நினறயே 
ஜபருனடையே அந்தரைங்க வலாழ்க்னக, அதிலுளளை 
அவலம், பரிந்தத. கனதகளுக்கலானை கருனவ 
லவளிஜயே ஜதடும் அவசியேம் குனறந்தத. 

இபபடி வளைர்ந்த ஒரு சிறுமினயே, `உனைக்கு 
எபபடி இத்தனனை விஷயேங்கள லதரிகிறத!’ 
என்று ஆச்சரியேபபட்டுக் ஜகட்டைஜபலாத, 
`அபபலாவும் அம்மலாவும் ஜபசறனதக் 
ஜகட்டுண்ஜடை இருபஜபன். குறுக்ஜக ஜபசலாட்டைலா, 
திட்டு விழலாத!’ என்றலாள!



12. குடும்பச் சுற்றுலலா

“அடுத்தமுனற, உலகத்னதச் சுற்றப பலார்க்கப 
ஜபலாகும்ஜபலாத, என்னனையும் அனழத்தப 
ஜபலாகிறலாயேலா?” ஜகட்டைத என் எட்டு 
வயேதலாகியிருந்த ஜபரைன். நலான் எங்கலாவத 
அயேல்நலாடு ஜபலாய்விட்டு, கனதகனதயேலாகச் 
லசலால்வனதக் ஜகட்டு, அவனுக்கும் ஆர்வம் 
பிறந்திருந்தத.

அபபடி என்னை கனத?

தற்ஜபலாத கிழக்கு மஜலசியேலா என்று 
அனழக்கபபடும் ஜபலார்னிஜயேலா கலாட்டுக்கு என் 
மகளுடைன் லசன்றருந்ஜதன். 

கலாட்டில் ஆங்கலாங்கு சிறு குடில்கள. 
ஜேன்னைஜலலாரைமலாக னவத்திருக்கும் 
வலானழபபழத்னத லவளியிலிருந்த 
உரினமயுடைன் எடுத்தச் சலாபபிடும் குரைங்குகள. 
குடிலுக்கு லவளிஜயே இருந்த மரைத்தில் பின்னிப 



பினணந்த நலாகம். இனவலயேல்லலாம் 
நகர்பபறத்தில் கலாணக் கினடைக்கலாத 
அனுபவங்கள.

`இங்கு குழலாய்த்தண்ணீர் சிவபபலாக இருக்கும். 
மரைங்களின் ஜவரைலால் அபபடி ஆகிறத. ஆனைலால், 
சுத்தமலானை நீர்தலான்,’ என்று முதலிஜலஜயே 
எச்சரிக்னக விடுத்திருந்தலார்கள. 

குளியேலனறக்குப ஜபலானைவள, அங்கு ஒரு தவனளை
இருபபனதக் கண்டு, லவளிஜயே ஓடி வந்ஜதன். 

`ஜவண்டுலமன்றுதலான் ஒவ்லவலாரு 
குளியேலனறயிலும் ஒன்னற விட்டிருக்கிஜறலாம். 
அபஜபலாததலான் லகலாசுத்லதலால்னல இருக்கலாத!’ 
என்ற விளைக்கம் கினடைத்தத.

`தவனளைனயே மிதித்தத் லதலானலக்கப 
ஜபலாகிஜறலாஜம!’ என்று பயேந்தபடி குளிக்க 
ஜவண்டியிருந்தத. 

JUNGLE TREKKING என்று கலாட்டு வழியில் 
நடைபபதற்குப பறபபட்ஜடைன். அததலான் 



முதன்முனற. என்னை எதிர்பலார்பபத என்று 
பரியேலாததலால் உற்சலாகமலாக இருந்தத.

என்னனைபஜபலான்ற அனுபவமற்றவர்களுக்கு 
என்று ஒன்று, இரைண்டு என்று பலானதகளின் 
எண்கனளைக் குறத்திருந்தலார்கள. முதல் 
பலானதயில் ஆரைம்பித்ஜதன். பலாதி வழிக்குள 
எபபடிஜயேலா, நலான்கலாவத பலானதக்கு மலாற்ற 
அனழத்தப ஜபலாய்விட்டைலாள மகள. லமலாத்தஜம 
ஐந்ததலான்.

இந்தக் கடினைமலானை பலானதயில் ஒரு 
மரைக்கினளையிலிருந்த அடுத்த நினலக்குக் குதிக்க 
ஜவண்டும். இனடைஜயே ஒரு மீட்டைர்! 

எனைக்ஜகலா, அறுபத வயேத. அபபடிஜயே 
மனலத்தபஜபலாய் உட்கலார்ந்திருந்ஜதன்.

“’ஜயேலாசிச்சுப பலாரும்மலா. இந்த நிமிடைம் 
ஜபலார்னிஜயேலா கலாட்டில் மரைங்களின்மீதம், 
மனலபபலானதகளின்ஜமலும் ஏற, இறங்கும் 
இந்தியேபபலாட்டி நீ ஒருத்தியேலாகத்தலான் 
இருபபலாய்!” 



“பயேமலாக இருந்தலாலும், அக்கலாரியேத்னதச் 
லசய்தவிட்டைலால், பயேம் ஜபலாய்விடும்,” 
என்லறல்லலாம் பலவலாறலாக மகள 
சமலாதலானைபபடுத்த, நீண்டை மூச்னச இழுத்தப 
பிடித்தக்லகலாண்டு குதித்ஜதன்.

என்னனைத் தனியேலாகத் திரும்பிபஜபலாகச் 
லசலால்லிவிட்டு, என் மகள மீண்டும் ஏறனைலாள.

நலான் ஜபலாகும் வழியில் ஒரு PROBOSCIS குரைங்கு 
உட்கலார்ந்திருந்தத. லபரியே உருவம். 
தம்பிக்னகஜபலால் ஒன்று. நட்டைநடுவிலலா இபபடி
உட்கலார்ந்திருக்கும்!

இம்மலாதிரி தருணங்களில்தலான் பக்தி 
அதிகரித்தவிடுகிறத. 

நலான் அதற்கு மிக அருகில் நடைந்தஜபலாஜனைன். 
அத கவனிக்கஜவயில்னல. சில சமயேங்களில் 
நலாம் அனடையும் அச்சம் அனைலாவசியேம் என்று 
பரிந்தத.   



அடுத்த சில மணி ஜநரைம், நலாற்கலாலியில் 
உட்கலார்ந்திருந்த நினலயிலும் என் கலால்கள 
தலாமலாக ஆடியேபடி இருந்தனை. 

`நமக்கு லரைலாம்பத்தலான் வயேதலாகிவிட்டைத 
ஜபலாலிருக்கிறஜத!’ என்று எழுந்த கவனல 
அஜதஜபலால் பக்கவலாட்டில் கலால்கள ஆடை நடைந்த 
இரு இளைம்லபண்கனளைப பலார்த்ததம் சிரிபபலாக 
மலாறயேத.

முன்பின் பழக்கமில்லலாமல் ஒரு கலாரியேத்தில் 
இறங்கினைலால் எனத எனதஜயேலா சந்திக்க 
ஜவண்டியிருக்கும். 

ஜநபலாளைத்தில்

கலாட்மலாண்டுவின் லதன்ஜமற்குப பகுதியில் 
இருந்த சிட்வலான் (CHITWAN) என்ற இடைத்திற்குப 
ஜபலாஜனைலாம். அக்கலாட்டில் யேலானனைகனளை 
வளைர்க்கிறலார்கள. 

ஒரு யேலானனைஜமல் கலால்கனளை இரு பக்கங்களிலும்
லதலாங்கவிட்டு அமர்ந்தபடி கலாட்டினூஜடை 
பயேணம் லசய்தத மறக்க முடியேலாத அனுபவம்.



அவ்வபஜபலாத, `எல்லலாரும் முன்னைலால் 
நகருங்கள,’ என்று அதன்ஜமல் அமர்ந்திருந்த 
நலால்வரிடைம் உத்தரைவு பிறபபிபபலார் 
யேலானனைபபலாகன். அடுத்த, யேலானனை ஒரு 
ஜமட்டிலிருந்த குதித்த, ஆற்றுக்குள நடைக்கும். 
பயேமும் மகிழ்ச்சியும் ஜபலாட்டி 
ஜபலாட்டுக்லகலாண்டு எழுந்தனை. 

அங்கு விதவிதமலானை பறனவகள, அனசயேலாத, 
இறந்ததஜபலால் கிடைந்த முதனலகள. 

வழியில் ஒரு குட்டி யேலானனை அம்மலாவின் 
அடியிலிருந்த நிழலில் படுத்த சுகமலாகத் 
தூங்கிக்லகலாண்டிருந்தத. சற்று வளைர்ந்தபின்னைர், 
அனதயும் பழக்குவலார்கள என்று ஜகட்டைஜபலாத 
வருத்தமலாக இருந்தத.

இன்லனைலாரு குட்டி அதன் ஆகலாரைமலானை 
தனழகனளை மணலில் பரைட்டி, அனதத் தன் 
தனலஜமல் தட்டிக்லகலாண்டைத. தன் தலாய் 
லசய்வனதப பலார்த்தக் கற்றுக்லகலாண்டிருக்கும். 



அடுத்த, வலாயில் ஜபலாட்டுக்லகலாளளை ஜவண்டும் 
என்பத பரியேலாத, மீண்டும் மணலில் பரைட்டி 
எடுத்த, தனலயில் தட்டி, என்று திரும்பத் 
திரும்ப அஜத கலாரியேத்னதச் லசய்தத எங்கனளை 
பரிதலாபபபடைவும், சிரிக்கவும் னவத்தத.

நீண்டை யேலானனைச் சவலாரிக்குபபின் இறங்கஜவ 
சிரைமபபட்ஜடைன். கலாலில் தனசநலார் கிழிந்தஜபலாக,
ஆறுமலாத கலாலம் லநலாண்டியேபடிதலான் நடைக்க 
முடிந்தத.

`லசலவு, ஜநலாய்லநலாடி எல்லலாவற்னறயும் தவிர்க்க
இருக்கும் இடைத்திஜலஜயே லசகௌக்கியேமலாக 
இருக்கலலாஜம!’ என்று பலார்த்தலால் முடியுமலா? 
வீட்டில் லசய்த கலாரியேத்னதஜயே 
லசய்தலகலாண்டிருபபத சலிபனபத்தலான் தரும். 

முன்ஜனைற்பலாடைலாக, ஜதனவபபடும் 
ஆனடைகனளைஜயேலா, மருந்தகனளைஜயேலா 
எடுத்தக்லகலாண்டு ஜபலாகஜவண்டியேததலான்.

(நீண்டை பயேணத்திற்கு உலர்ந்த திரைலாட்னசனயே 
அவ்வபஜபலாத லமன்றலால், ஜசலார்வு 



ஏற்படுவதில்னல. சிசுக்கனளை விமலானைத்தில் 
அனழத்தச் லசல்லும்ஜபலாத அவர்கள கலாதில் 
பஞ்னச அனடைத்தலால், ஓயேலாமல் கதற 
அழமலாட்டைலார்கள).

உணவு, உறக்கம்

என் `சலாதனனை’கனளைக் ஜகட்டை பின்னைர், தலானும் 
இம்மலாதிரியேலானை சலாகசங்கனளை எதிர்லகலாளளை 
ஜவண்டும் என்ற ஆர்வம் ஏற்பட்டைத என் 
ஜபரைனுக்கு.

எனைக்குத் தயேக்கமலாக இருந்தத.

“நீ சலாபபிடைப படுத்தவலாஜயே! லவளியில் என்னை 
கினடைக்கிறஜதலா, அனதத்தலான் சலாபபிடை 
ஜவண்டியிருக்கும்”.

மறுநலாளிலிருந்த வீட்டில் என்னை 
சனமக்கிஜறலாஜமலா, அனவகனளைலயேல்லலாம் 
`பிடிக்கலாத, பழக்கமில்னல,’ என்லறல்லலாம் 
வழக்கம்ஜபலால் ஒதக்கலாத, மிளைகலாய் வற்றல், 
கறஜவபபினலனயேக்கூடைச் சலாபபிடை 
ஆரைம்பித்தலான்! 



நீண்டை பயேணத்தின்ஜபலாத தூங்கினைலால்தலான் 
இறங்கியேபின்னைர் உற்சலாகத்தடைன் சுற்றபபலார்க்க 
முடியும். ஓயேலாமல் ஜபசிக்லகலாண்ஜடைலா, 
வினளையேலாடிக்லகலாண்ஜடைலா லசன்றலால், ஊனரைச் 
சுற்றப பலார்க்கும்ஜபலாத உடைல் கனளைத்த, 
எனதயும் சரியேலாகப பரிந்தலகலாளளை இயேலலாத.

குழந்னதகளுக்கு லஞ்சம்

பல மணி ஜநரைம் ஒஜரை இடைத்தில் உட்கலார்ந்த 
பயேணம் லசய்யே ஜநரிட்டைலால், சிறுவர்களுக்குப 
லபலாறுனம மீற, நமக்கு அவர்கனளை சகிக்க 
முடியேலாத ஜபலாய்விடும். 

“ஜபசலாம இருந்தலா, அடுத்த தடைனவ கலார் 
நிக்கறஜபலாத, ஒனைக்கு லரைண்டு ஐஸ்க்ரீம் வலாங்கித்
தஜரைன்,” என்று ஆனச கலாட்டுஜவன்.

லசலான்னை லசலால்னலக் கலாபபலாற்ற ஜவண்டும். 
உண்னம ஜபசும் குணமும் தலாஜனை வரும்.

“ஒனைக்கு மட்டும்தலான் லரைண்டு!” என்று, அவன் 
என்னைஜவலா மிக நல்ல குழந்னத என்பதஜபலால் 
லசலால்லிக்கலாட்டை, அவனுக்குப 



லபருனமயேலாகிவிடும். பயேணம் லதலாடைரும்ஜபலாத,
முடிந்தவனரை லதலாந்தரைவு லகலாடுக்கலாத 
இருபபலான். 

குழந்னதகளுடைன் சுற்றுலலா ஜபலாவதலால் நன்னம 
அவர்களுக்கு மட்டுமல்ல.

`லவளியூருக்குப ஜபலானைலா, மத்தியேலானைம் தூங்க 
ஜவண்டைலாம்னு அம்மலா லசலால்லிட்டைலா!’ என்று 
நலான்கு வயேதில் என் மகள குதூகலித்தத எனைக்கு 
இன்னும் நினனைவிருக்கிறத. 

அறவு முதிர்ச்சி

பதியே இடைங்களில் பழக்கமில்லலாத லமலாழி, 
கலலாசலாரைத்னதபபற்ற அறவத அறவு 
முதிர்ச்சினயே அளிக்கிறத. அதிகலாரைம் 
லசய்வனதவிடை மரியேலானதயேலாகப பிறனரை 
நடைத்தவத நல்ல பலனனை அளிக்கும் என்று 
பரிந்தஜபலாகிறத. நம்மிடைமிருந்த மலாறுபட்டை 
எவனரையும் ஏற்கும் குணம் வருகிறத.



வீடு திரும்பியேபின், எந்த வயேதினைரும் 
எபஜபலாதம் லசய்தவந்த கலாரியேங்கனளைச் லசய்யே 
உற்சலாகம் கலாட்டுவலார்கள.

கலாலபஜபலாக்கில், லபற்ஜறலானரைவிட்டு 
லவகுலதலானலவு லசன்றலாலும், சிறுவயேதில் 
குடும்பத்தடைன் கழித்த சில தருணங்கள 
நினனைவில் நினலத்த, மகிழ்ச்சினயேத் தரும். 

அனவ வலாழ்க்னகயில் ஏற்படும் இடைர்களைலால் 
ஒஜரையேடியேலாக இடிந்த ஜபலாய்விடைலாத நம்னமக் 
கலாக்கும்.



13. குடும்பத்தினைருடைன்
லநருக்கமலா!

நூறு வருடைங்களுக்கு ஒருமுனற வரும் 
ஜபரிடைர்கள நலாம் மறந்தவிட்டை முக்கியேமலானை 
ஒன்னற உணர்த்தகின்றனை. 

லசலாத்த, சுகம், லதலாழில் என்று எவ்வளைவுதலான் 
இருந்தலாலும், ஆபத்த சமயேத்தில் உதவஜவலா, 
அனுசரைனணயேலாக இருக்கஜவலா குடும்பத்தினைர், 
லநருக்கமலானை உறவினைர்களஜபலால் எவரும் 
கினடையேலாத.

தற்ஜபலாத, உலகிலுளளை பல நலாடுகளிலும் 
லதலாற்றுஜநலாய் பரைவலாமலிருக்க மனிதர்கள 
வீட்டுக்குளஜளைஜயே இருக்கஜவண்டியே நினல. 

`எபஜபலாதம் நம்முடைன் இருபபவர்கஜளைதலாஜம!’ 
என்ற அலட்சியேத்தடைன் பலர் தம் 
குடும்பத்தினைனரைக் கவனிபஜபலாஜதலா, 



அவர்களுடைன் அதிகம் ஜபசுவஜதலா 
குனறந்தவிட்டைத. இந்த நினலயில் 
அவர்களுடைன் மட்டுஜம நலாள முழுவதம் 
பழங்கஜவண்டும் என்ற கட்டுபபலாடு பலருக்குத் 
தண்டைனனைஜபலால்தலான். 

`என் வீட்டில் நிம்மதிஜயே கினடையேலாத!’ 
என்பவர்கள அன்ப, மகிழ்ச்சி இனவகளைலால் 
கினடைக்கக்கூடியே நிம்மதி நலாம் பிறருக்கு 
அளிபபனதப லபலாறுத்திருக்கிறத என்பனத 
உணர்வதில்னல.

குடும்பத்தில் சிறு சிறு சச்சரைவுகள ஏற்படுவத 
இயேற்னக. குடும்பத் தனலவஜரைலா, தனலவிஜயேலா 
தலான் லசலால்வனதஜயே எல்லலாரும் 
கனடைபபிடிக்கஜவண்டும் என்று எதிர்பலார்த்தலால் 
யேலாருக்குத்தலான் நிம்மதி கினடைக்கும்?

ஹிட்லனரைப ஜபலான்றவர்கனளைபபற்றப 
படித்திருக்கிஜறலாம். குடும்பத்திலும் 
இபபடிபபட்டை சர்வலாதிகலாரிகள இருக்கிறலார்கள. 
எல்லலா நலாடுகளிலும், இனைங்களிலும்.



ஒரு சூழ்நினலயிலிருந்த வித்தியேலாசமலானை 
ஒன்றற்கு மலாறுனகயில், `என் பழக்க 
வழக்கங்களதலாம் சிறந்தனவ!’ என்று 
வலுக்கட்டைலாயேமலாக அனவகனளைத் தம் 
சந்ததியினைரிடைம் பகுத்தவத பலரைத வழக்கம். 
இதனைலால் பலாதிபப என்னைஜவலா இனளையே 
தனலமுனறயினைருக்குத்தலான்.

கனத

எங்கள குடும்ப நண்பர் சண்முகம் தன் 
தங்னகக்கு மனைநினல சரியேலாக இல்னல என்று 
வருத்தத்தடைன் லதரிவித்தலார். அதில் அலுபபம் 
லதன்பட்டைத. லசலவலாகிறஜத என்று இல்னல.

“உண்னமனயேச் லசலால்கிஜறன். எங்கபபலாதலான் 
இதற்குக் கலாரைணம். அவர் 
ஜதலாட்டைபபறத்திலிருந்த நகரைத்தக்கு வந்தவர். 
ஆனைலால், இன்றும், அவர் சிறுவயேதில் 
கனடைபபிடித்த பழக்கவழக்கங்கனளை நலாங்களும் 
பின்பற்ற ஜவண்டும் என்று எதிர்பலார்த்தலால் 
எபபடி!” என்று பலம்பினைலார் என்னிடைம்.



உத்திஜயேலாகம் பருஷ லட்சணம் என்று லசலால்லி 
னவத்திருக்கிறலார்கள. 

அன்றலாடைம் லசய்வதற்கு உருபபடியேலாக எந்த 
ஜவனலயும் இல்லலாவிட்டைலால் மனைம் எந்த 
நினலக்கு ஆளைலாகும்? இஜதலா ஒரு கனத. 

தந்னததலான் லபரும்லபலாருள ஜசர்த்த 
னவத்திருக்கிறலாஜரை, உத்திஜயேலாகத்திற்கு ஜவறு 
ஜபலாய் சம்பலாதிக்க ஜவண்டுமலா என்று 
வீட்டிஜலஜயே இருந்த கலாலத்னதக் கழிக்க 
எண்ணினைலார் லவங்கட்ரைலாமன். 

நண்பர்களிடைம் இனினமயேலாகப ஜபசுவலார். 
வீட்டுக்கு லவளியில் பலருக்கும் இவனரைப 
பிடித்திருந்தத. 

வீட்டிஜலலா!

`தனைக்குத்தலான் எல்லலாம் லதரியும்,’ என்ற 
மிதபபடைன், மகன் சங்கர் லசய்யேஜவண்டியே 
ஒவ்லவலாரு கலாரியேத்னதயும் விளைக்குவலார். 
தந்னதஜயே லசய்த கலாட்டியிருந்தலால், தலாஜனை 
அனதபஜபலால் லசய்திருபபலான். 



அவன் குடும்பத்தக்கு மூத்த மகன் ஆதலலால் 
இயேற்னகயிஜலஜயே லபலாறுபபணர்ச்சி மிக்கவன். 

மகனுக்குச் சுயேபத்திஜயே கினடையேலாத என்று 
நிச்சயித்தவர்ஜபலால் அவர் நடைந்தலகலாண்டைத, 
சங்கனரைத் தன் திறனமனயேஜயே சந்ஜதகிக்க 
னவத்தத. 

அவன் அனடைந்த பலவீனைத்தலால் அவருனடையே 
அதிகலாரைம் அதிகரித்தத. எபபடிலயேல்லலாம் 
னகயேலாண்டைலால் அவனனை அதிகமலாகத் 
தன்பறுத்தலலாம், அவனுனடையே பயேம் 
அதிகரிக்கும் என்று ஜயேலாசித்தவர்ஜபலால், 
வலார்த்னதகனளை வீசுவலார். `நீ லசய்த கிழித்தலாய்!’ 
என்ற ஜகலி, `நலான்தலான் லசலான்ஜனைஜனை, உன்னைலால்
முடியேலாலதன்று!’ என்ற ஏளைனைம். 

அவனரைஜயே தன் முன்மலாதிரி என்று 
எண்ணியேதலால், அவர் லசலால்வதில் உண்னம 
இருக்கும் என்று நம்பம் நினலக்குத் 
தளளைபபட்டைலான் சங்கர். தந்னதனயே எதிர்த்த நிற்க
முடியேலாத நினல.



இருபத்னதந்த வயேதலானைஜபலாதம், அவனனைச் 
சிறுபிளனளைஜபலாலஜவ நடைத்தினைலார். ஜவனல 
முடிந்த, அவன் ஜநரைலாக வீடு திரும்பஜவண்டும். 
சற்று தலாமதமலானைலால், லநடுஜநரைம் வசவு 
லதலாடைரும்.

லவங்கட்ரைலாமனனைபஜபலான்ற சர்வலாதிகலாரிகள 
மலாற மலாட்டைலார்கள. தலாம் லசய்வததலான் 
சரிலயேன்று வலாதலாடுவலார்கள. 

`என்ஜமல் எந்தத் தவறும் இல்னல,’ என்று 
பரிந்த, அவர்கள னகயில் சிக்கிக்லகலாண்டை 
அபலாக்கியேவலான்கள தலாஜம விலகினைலால்தலான் 
உண்டு. ஆனைலாலும் அத எளிதல்ல. தணிச்சல் 
அறஜவ பறக்கபபட்டை நினலயில், வலாழ்நலாள 
முழுவதம் பிறருடைன் பழகுவதில் கலக்கம்தலான் 
வினளையும்.

சரித்திரை சர்வலாதிகலாரிகளின் பரைம்பனரை

ஹிட்லருக்குக் குழந்னதகள கினடையேலாத. 
அவருனடையே தந்னதயின் முதல் மனனைவிமூலம் 
பிறந்த ஐந்த சஜகலாதரை சஜகலாதரிகளும் தமத 



பரைம்பனரை லதலாடைரைக்கூடைலாத, ஹிட்லரின் மரைப 
அவர்களிடைம் இருந்தவிடைக்கூடும் என்ற 
பயேத்தில் அனத ஒழிக்க எண்ணி, குழந்னதகஜளை 
ஜவண்டைலாம் என்ற முடிவுக்கு 
வந்தவிட்டைலார்களைலாம்.

கம்ஜபலாடியேலாவின் KILLING FIELDS பற்றக் 
ஜகளவிபபடிருபபீர்கள. 20,000 ஜபர் சித்ரைவனத 
லசய்யேபபட்டு, தூக்கிலிடைபபட்டைனைர். 
சுற்றுபபயேணிகளின் பலார்னவக்கலாக 
அவர்களுனடையே மண்னடைஜயேலாடுகனளை குவித்த 
னவத்திருபபனத ஜநரில் பலார்த்தஜபலாத, எனைக்கு 
அளைவில்லலா கலக்கம் ஏற்பட்டைத. நலாற்பத்த ஐந்த
ஆண்டுகளுக்குமுன் நடைந்த படுலகலானலயேலாக 
இருந்தலால் என்னை! ஒரு மனிதனின் ஈவிரைக்கமற்ற 
லசயேலலால் வினளைந்த பலாதிபப இன்றும் அதிரை 
னவக்கிறத.

இந்த வனதக்குக் கலாரைணமலாக இருந்தவர் POL 
POT. இபஜபலாத, இவருனடையே மகள லநல் 
பயிரிடும் விவசலாயி.



ருஷ்யேலாவின் ஸ்டைலாலின், இத்தலாலியின் 
முஸ்ஜஸேலாலினி ஆகியே லகலாடுனமக்கலாரை 
சர்வலாதிகலாரிகளின் வழித்ஜதலான்றல்கள 
கனலத்தனறயில் ஈடுபட்டிருக்கிறலார்கள.

நலாடுகனளை விடுங்கள! குடும்பத்தில் ஏன் ஒருவர் 
சர்வலாதிகலாரியேலாகச் லசயேல்படுகிறலார்?

கனத1

ஒருவஜரைலாடு இனணந்த லதலாழிலில் இறங்கியேவர்
முருஜகசன். அந்த `நண்பர்’ பணத்னதச் 
சுருட்டிக்லகலாண்டு ஜபலானைதலால், முருஜகசனுக்கு 
லபரும் நஷ்டைம். பணபபிரைச்னனை மட்டுமின்ற, 
குடும்பத்தினைர்முன் ஏமலாளியேலாக நிற்க 
ஜவண்டியிருக்கிறஜத என்ற அவமலானைம். 

அனத மனறக்க, அவர்கனளை முந்திக்லகலாண்டைலார். 
உத்திஜயேலாகத்தில் லவற்றநனடை ஜபலாட்டை 
மனனைவினயே `முட்டைலாள’ என்று பழித்தலார். 
அபபடியும் மனைம் ஆறலாத, தன் மகனளையும் 
ஓயேலாத அதிகலாரைம் லசய்தலார். 



அவரைத மனைநினல பரிந்த மனனைவி 
அடைங்கிபஜபலானைலாள. மகளுக்ஜகலா தந்னதஜமல் 
லவறுபபதலான் ஏற்பட்டைத. பலர் முன்னினலயில்
மரியேலானத இல்லலாத அவரிடைம் ஜபச 
முற்பட்டைலாள.

ஜபச்சு சுதந்திரைம், கருத்தச் சுதந்திரைம் எதவுமின்ற 
அடினமஜபலால் வலாழ ஜநரிட்டைலால், தம்னம 
அவ்வலாறு நடைத்தம் குடும்பத் தனலவர்மீத 
ஆத்திரைம் வரைலாமல் என்னை லசய்யும்? 

தன் லபலாறுபபில் இருபபவர்கனளைப 
பலாதகலாபபதம், அவர்களுக்கலாக உனழபபதம் 
ஒரு குடும்பத் தனலவரின் கடைனம. அத பரியேலாத,
`என்னனை யேலாரைலால் எதிர்க்க முடியும்!’ என்ற 
திமிருடைன் நடைந்தலால், பலாதிக்கபபட்டைவர் 
மட்டுமின்ற, அக்குடும்பத்திலுளளை 
அனனைவருஜம பலாதிக்கபபடுவலார்கள. 

கனத 2

ஒரு லதருவிபத்தில் மலாட்டிக்லகலாண்டை 
கந்தசலாமிக்கு னகவசம் இருந்த லதலாழில் 



ஜபலாயிற்று. சுயேவருமலானைமின்ற, மனனைவியின் 
உனழபபில் கலாலம் தளளைஜவண்டியே நினல. 
மனைம் லநலாந்த, தன் குடும்பத்தினைரிடைம் 
அதிகலாரைம் லசலுத்த ஆரைம்பித்தலார். தன் மனைம் 
லநலாந்ததஜபலால், பிறரும் அவதிபபடைஜவண்டும் 
என்ற சிறுபிளனளைத்தனைமலானை வீம்பின் வினளைவு 
அத. 

தலான் ஒபபலாத கலாரியேத்னத யேலாரும் 
லசய்தவிடைக்கூடைலாத என்று உறுதியேலாக இருந்தலார் 
கந்தசலாமி. எல்லலாருக்கும் நிம்மதி பறஜபலாயிற்று.

முருஜகசன், கந்தசலாமி இருவருஜம தம்னம 
பலவீனைர்களைலாக உணர்ந்தவர்கள. அனத மனறக்க,
அதிகலாரைத்னத நலாடினைலார்கள.

வலாழ்க்னகயில் சறுக்குவத எவருக்கும் 
நடைக்கக்கூடியேததலான். எபபடி மீண்டும் தனல 
நிமிரைலலாம் என்று ஜயேலாசித்தலால் நினலனமனயே 
ஓரைளைவு சமலாளிக்கத் லதம்ப வரும். 

கனத 



னமமூனைலாவுக்கு ஐம்பத வயேத இருக்கும். 
பிரைசவமலானை லபண்களுக்கும், பிறருக்கும் உடைம்ப
பிடித்தவிட்டு, அதில் கினடைக்கும் லசலாற்ப 
சம்பலாத்தியேத்தில் உடைனல வளைர்பபவள.

“என் மகனுக்கு ஆண்குற வனளைந்திருக்கும். 
மருத்தவர் அறுனவச் சிகிச்னசயேலால் அனத 
ஜநரைலாக்கிவிடை முடியும் என்றலார். நலான், 
`ஜவண்டைலாம்’ என்றுவிட்ஜடைன். இவனும் 
எங்கலாவத ஜபலாய்விட்டைலால், கனடைசிக் கலாலத்தில் 
என்னனை யேலார் னவத்தக் கலாபபலாற்றுவலார்கள?” 
என்று அவள லசலால்லிக்லகலாண்ஜடை 
ஜபலானைஜபலாத, எனைக்கு அதிர்ச்சிதலான் ஏற்பட்டைத. 
கணவன் தன்னனை நிரைலாதரைவலாக 
விட்டுபஜபலானைதற்கு, தன்னனையும் அறயேலாத 
மகனனைத் தண்டிக்கிறலாள! 

தலான் எவ்வளைவு கஷ்டைபபட்டைலாலும், 
பிளனளைகளுக்கலாவத நல்ல வலாழ்க்னக 
அனமயேஜவண்டும் என்று லபலாறுனம கலாத்த, 
அன்படைன் அவர்கனளை வளைர்த்தலால், அந்த 
அன்னபத் திருபபிக் லகலாடுக்கமலாட்டைலார்களைலா! 



`பலர் அபபடி நடைபபதில்னலஜயே!’ 
என்கிறீர்களைலா?

எத முக்கியேம் என்பனத உணர்த்தஜவ சக 
குடும்பத்தினைருடைன் வீட்னடைவிட்டு நகரைலாத 
இருக்க மகுடைத் லதலாற்ற வந்திருக்கிறஜதலா? 

அதிகலாரைபஜபலாக்கு, அல்லத எதற்லகடுத்தலாலும் 
சண்னடை பிடிபபத என்று இருந்தலால், வலாழ்க்னக 
நரைகம்தலான். 

எல்லலாரும் ஒஜரைமலாதிரி சிந்திக்க ஜவண்டியேஜதலா, 
நடைக்க ஜவண்டியேஜதலா இல்னல என்று உணர்ந்த 
நடைந்தலால் எவரைத சுதந்திரைமும் 
பறக்கபபடுவதில்னல. ஒருவருனடையே ஆற்றலும் 
முழுனமயேலாக லவளிபபடும்.

சில குடும்பங்களில் ஒவ்லவலாருவருஜம சிறந்த 
விளைங்குவதன் ரைகசியேம் இததலான்.

 



14. லபண்ணுக்கு மரியேலானத

“`பல ஆண்கள லபண்கனளை மட்டைமலாக 
நடைத்தகிறலார்கள’ என்று நீங்கள எழுதவனதப 
பலார்த்த எனைக்கு ஆத்திரைமலாக இருக்கும். நீங்க 
எழுதறத உண்னமதலான்னு இபஜபலா பரியுத. என் 
மகனளை அவளுனடையே கணவர் அபபடித்தலான் 
நடைத்தகிறலார். வருத்தமலா இருக்கு!” என்னனைத் 
லதலானலஜபசியில் லதலாடைர்பலகலாண்டு 
லதரிவித்தலார் ஒரு பத்திரினக ஆசிரியேர். 

`ஆண்தலான் ஜமலலானைவன்’ என்பதஜபலால், அவஜரை
தன் மனனைவினயே அபபடி நடைத்தியிருக்கக்கூடும். 
ஆனைலால், `மகள’ என்று வரும்ஜபலாத, ஆண்களின் 
பக்கம் சலாயேத் ஜதலான்றவில்னல. 
மருமகன்மீததலான் ஜகலாபம் எழுந்தத.

தன்னனை அவமரியேலானதயேலாக நடைத்தம் கணவனனை
மகள ஏன் எதிர்பபதில்னல என்ற குழபபம் 



அவருக்கு. தலானயேப பலார்த்ஜத வளைர்ந்திருந்தலால் 
மகள ஜவறு எபபடி இருபபலாள?

மகனும் தந்னதனயேபஜபலாலஜவ தன் 
மனனைவியிடைம் அலட்சியேம் கலாட்டுவலான். அந்த 
நடைத்னத அவருக்குத் தபபலாகத் ஜதலான்றலாத. 

ஒரு முதியேவர் கடிதம்வழி, மகிழ்ச்சியுடைன் 
என்னிடைம் லதரிவித்தலார், `என் மனனைவி என் 
மனைம் ஜகலாணலாத நடைபபவள. மிகவும் 
லபலாறுனமசலாலி,’ என்று. 

பதிலுக்கு, `உங்கள மனனைவியின் மனைதில் 
உண்னமயேலானை மகிழ்ச்சி இருக்கிறதலா?’ என்று 
ஜகட்டிருந்ஜதன்.

கணவனின் மகிழ்ச்சிக்கலாக பலவற்னற 
விட்டுக்லகலாடுக்கஜவண்டும் என்று 
பழனமயிஜலஜயே ஊறபஜபலானை லபண்கள 
எண்ணுகிறலார்கள. 

கனத



அடிக்கடி, `நலான் அம்மன் பக்தன்’ என்று 
லபருனமயுடைன் லசலால்லிக்லகலாளவலார் சலன். 
எல்லலா பக்திபபலாடைல்களும் அவருக்கு 
மனைபபலாடைம். 

ஆனைலால், அவர் மனனைவி விமலலானவ 
நடைத்தவனதப பலார்த்தலால், அவளுக்கு எதவுஜம 
லதரியேலாத, அடிமுட்டைலாள என்பதஜபலால் 
இருக்கும். 

சலனுனடையே மனைதில் ஒரு வக்கிரைம். 
மனனைவினயேபஜபலால் இல்லலாத லபண்கனளைக் 
கண்டைலால் அலலாதி ஜமலாகம். அவர்கள நட்னபப 
லபற பல முயேற்சிகள எடுபபலார். 

“அறவலாளிகளைலானை லபண்களுடைன் நட்ப 
னவத்தக்லகலாளளை எனைக்குப பிடிக்கிறத. சும்மலா 
ஜபச மட்டும்தலான்னு லசலால்வலார்,” என்று 
அபபலாவித்தனைமலாக விமலலா கூறும்ஜபலாத, 
ஜகட்பவர்களுக்கு அவளஜமல் பரிதலாபம்தலான் 
எழும்.



சலனுக்குப பரியேலாதத: அவர் எதிர்பலார்த்தபடி, 
நடைத்தியேபடிதலான் மனனைவி ஆகியிருக்கிறலாள. 
அவனளை அவர் ஜதலாழனமயுடைன் நடைத்தி, 
அவளுக்குத் லதரியேலாதனதப லபலாறுனமயேலாகச் 
லசலால்லிக்லகலாடுத்திருந்தலால் அவளுக்கு 
அவர்ஜமல் அன்ப ஏற்பட்டிருக்கும். அவர் 
எபபடி நடைத்தினைலாலும், `தனலவிதி’ என்று 
விரைக்தியுடைன் அனதப 
லபலாறுத்தபஜபலாயிருக்கமலாட்டைலாள.

பதியே விஷயேங்கனளைக் கற்பதில் அவள ஆர்வம் 
கலாட்டைலாவிட்டைலாலும், ஜவறு எதிலலாவத 
சிறந்திருக்கமலாட்டைலாளைலா! அனதப 
பலாரைலாட்டியிருக்கலலாஜம!

ஏன் இந்த அதிகலாரைம்?

மனனைவி ஒரு ஜபலாகபலபலாருள மட்டும்தலான் 
என்று நம்பகிறவன் அவளிடைம் அதிகலாரைம் 
லசலுத்தகிறலான். அதனைலாஜலஜயே அவளுனடையே 
நட்னப இழக்கிறலான். அனத லவளிஜயே, 
நண்பர்களிடைஜமலா, பிற லபண்களிடைஜமலா 
ஜதடுகிறலான்.



லபண்ணுக்கலானை கட்டுபபலாடுகள 

அவள உணர்ச்சிபலபருக்கில்லலாத, 
ஆனணபஜபலால் ஜயேலாசிக்கஜவண்டும். 

ஓயேலாத உனழக்கஜவண்டும். ஆனைலால், 
இளைனமயும் மலாறலாத இருக்கஜவண்டும். 

லமலாத்தத்தில், கணவன் பிற ஆண்களிடைம் 
லபருனமயேலாகப ஜபசிக்லகலாளளை ஏற்ற வனகயில் 
இருக்கஜவண்டும். 

நடைக்கிற கலாரியேமலா?

ஒரு லபண்னண அவளைத கணவன் ஏஜதலா 
லசல்லபபிரைலாணி என்பதஜபலால் நடைத்தி, அதற்கு 
அவள பணிந்தம் ஜபலானைலால், அத அவனுக்குக் 
கலாட்டும் மரியேலானதயேலாஜலலா, அன்பினைலாஜலலா 
இல்னல. அவள வளைர்க்கபபட்டை விதத்தில் 
எங்ஜகலா ஜகலாளைலாறு ஜநர்ந்திருக்கிறத என்ஜற 
ஜதலான்றுகிறத.

கனத



சதலாபதி லமத்தப படித்தவன். பத்த 
வயேதக்குட்பட்டை மூன்று குழந்னதகளின் தந்னத. 
லபண்பித்தன்.

திருமணமலாகலாத இளைம்லபண்கனளைப பலார்த்தலால், 
உரினமயுடைன் அவர்கள ஜதலாளில் னகஜபலாட்டு, 
“என் மனனைவி இங்கிதம் லதரிந்தவள,” என்று 
ஆரைம்பிபபலான்.

அவனில்லலாதஜபலாத, அவளும், 
‘ஆம்பனடையேலானுனடையே சந்ஜதலாஷத்னதவிடை 
நமக்கு ஜவற என்னைடி ஜவணும்?” என்பலாள.

`எனைக்கு நினறயேப லபண்கள கினடைபபலார்கள!’ 
என்று லபருனம ஜபசுகிறவன் தனைக்கு ஆண்னம 
அதிகம் என்று எண்ணுகிறலான். உண்னமயில், 
அவனிடைம் ஏஜதலா குனற இருபபதலால்தலான் 
லபண்கனளை மயேக்க முயேற்சிக்கிறலான். 
கலலாசலாரைமும் தனண பரிகிறத.

அண்னமயில் படித்தத



லமடைகலாஸ்கர் (MADAGASCAR) ஆபபிரிகலாவின் 
கிழக்குப பகுதியில் இருக்கும் ஒரு தீவு. மிக 
ஏழ்னமயேலானை நலாடு.

ஆண்கள லபண்கனளை வனத லசய்வத 
சர்வசலாதலாரைணம். தமக்கு இனழக்கபபடும் 
அநீதிகனளை ஏற்ஜற பழக்கபபட்டைதலால், கணவன் 
அடித்த, உனதக்கலாவிட்டைலால் அவனுக்குத் 
தன்மீதளளை அன்ப குனறந்தவிட்டைத என்று 
அத்தீவிலுளளை லபண்கள நினனைக்கிறலார்கள! 

லபண்கனளை எவ்விதமலாவத வனத லசய்வத 
சட்டை விஜரைலாதம் என்று இபஜபலாத 
விதிக்கபபட்டிருந்தலாலும், அந்நலாட்டில் எந்தப 
லபண்ணும் வலியே வந்த பகலார் 
லகலாடுபபதில்னல. ஒரு லபண்ணுக்கு லஞ்சம் 
லகலாடுத்தத்தலான் அவனளைப பகலார் அளிக்கச் 
லசய்யே முடியுமலாம்!

ஏழ்னம, அதனைலால் எழும் வருத்தம் அல்லத 
அலசகௌகரியேம், கலலாசலாரைம் எல்லலாம் ஆண்கள 
தலான்ஜதலான்றத்தனைமலாக நடைக்க னவக்கிறத. 



லபண்கனளையும் இவ்வலாறு அடினம 
வலாழ்க்னகனயே ஏற்கச் லசய்திருக்கிறத. 

கனத

நலாற்பத வயேதவனரை, `எனைக்கும் கல்யேலாணம் 
என்று ஒன்று ஆகுமலா!’ என்று ஏங்கியே மஜலசியேப 
லபண் கலலாவதி. 

ஒருவழியேலாக, திருமணம் ஆனைதம், ஒவ்லவலாரு 
இரைவிலும் கணவன் தன்னனை நலாடுவத 
அவளுக்குப லபருனமனயேக் லகலாடுத்தத. 
அதற்குபபின், அவனளைக் கட்டிலிலிருந்த கீஜழ 
தளளி, அடித்த உனதபபலான். அதனைலால் என்னை 
ஜமலாசம்! 

வனத அதிகரித்த, சமூகநல அதிகலாரிகளின் 
கவனைத்திற்கு கலலாவதி லகலாண்டுவரைபபட்டைலாள. 

பரிதலாபத்தக்குரியே இபலபண்ணுக்குப பத்தி 
லசலால்வதலாக எண்ணி, `ஐஜயேலா! இந்தமலாதிரி 
மனிதனுடைன் ஏன் ஜசர்ந்த இருக்கிறலாய்?’ என்று 
நலான் அலறஜனைன். 



`அவருக்கு இல்லலாத உரினமயேலா!’ என்று 
ஜகட்டைவளின் குரைலில் ஜகலாபம்.

ஏன் இந்த அவல நினல?

பல இந்தியேக் குடும்பங்களில், `என்னை 
இருந்தலாலும், நீ ஒரு லபண்!’ என்று லசலால்லிஜயே 
லபண்குழந்னதகனளை வளைர்க்கிறலார்கள. 
அவர்களுக்குள ஏஜதலா ஏமலாற்றம், லவறுனம. 
அந்தக் குழபபம் எதனைலால் என்று 
பரிவதமில்னல. 

ஆண்’ என்றலால் உயேர்ந்த மனிதன் என்ற எண்ணம்
பதிந்தவிடுவதலால் அவனனை அண்டி 
வலாழ்ந்தலால்தலான் தனைக்கு மதிபப என்று 
ஜதலான்றவிடுகிறத.

தம்னமபஜபலால் இல்லலாத பிற லபண்கனளைக் 
கண்டைலால் அவர்களுக்கு ஜகலாபம். லபலாறலானமயும் 
எழலலாம். ஆனைலால் மலாறவும் பயேம். அபஜபலாத 
யேலார் பக்கபலமலாக இருபபலார்கள?



15. சுயேமரியேலானதயுனடையே
லபண்கள

கணவனைலாஜலலா, பிறரைலாஜலலா 
சிறுனமபபடுத்தபபட்டைலால், `மரியேலானத’ என்று 
அடைங்கிபஜபலாய், அனத ஏற்கமலாட்டைலார்கள சில 
லபண்கள. இவர்களுக்கு சுயேமரியேலானத 
முக்கியேம்.

இவர்களுக்கு பத்திசலாலித்தனைத்தடைன் 
தணிச்சலும் உண்டு. 

கனத

`லபண்கனளை அதிகம் படிக்க னவத்தவிட்டைலால், 
ஆண்கனளை மதிக்கமலாட்டைலாள. 
அடைங்கஜவமலாட்டைலாள!’ என்று 
அச்சுறுத்தியேவர்கனளை அலட்சியேம் லசய்யும் 
விஜவகம் கலாயேத்ரியின் லபற்ஜறலாருக்கு இருந்தத. 



சிறுவயேதிலிருந்ஜத, `நீ னதரியேசலாலி. பத்திசலாலி!’ 
என்று ஊக்கமளித்த அவனளை வளைர்த்தலார்கள. 

`எந்தக் கலாரியேமலாக இருந்தலாலும், அதில் 
முழுக்கவனைத்னதயும் லசலுத்த. அபஜபலாததலான் 
சிறபபலாகச் லசய்த லவற்ற லபறமுடியும்,’ என்று 
தினைமும் ஜபலாதித்தலார் தந்னத. 

லபற்ஜறலார் தனைக்கு நல்லததலான் லசலால்வலார்கள 
என்று நம்பி, அவர்கள லசலாற்படி நடைந்தலாள. சிறு 
லவற்றகள கினடைக்க, தன்னைம்பிக்னக வளைர்ந்தத.

வலாழ்க்னகயில் எத்தனனை மலாறுதல்கள 
நிகழ்ந்தஜபலாதம், யேலாருக்கலாகவும் கலாயேத்ரி தன் 
ஆற்றனல விட்டுக்லகலாடுக்கவில்னல. 

அவனளைப பலார்த்தப பயேந்த ஆண்கள 
பகழ்ச்சியேலால் அவனளைக் கவரை முயேற்சித்தலார்கள -- 
அபபடியேலாவத அவனளைத் தம் 
கட்டுபபலாட்டுக்குள லகலாண்டுவரைலலாம் என்ற 
எண்ணத்தடைன்.

இபபடி வளைர்க்கபபட்டை ஒரு லபண்னண எந்த 
ஆணும் வசபபடுத்தஜவலா, பலகீனைபபடுத்தஜவலா 



முடியேலாத என்று அவர்களுக்குப பரியேலாத 
நடைந்ததலால் அவமலானைத்திற்கு ஆளைலானைலார்கள. 

பல ஆண்களுக்கு இன்றும் இத 
பரியேலாததலால்தலான் விவலாகரைத்த அதிகரிக்கிறத.

அழகும் மகிழ்ச்சியும்

ஒருசில லபண்கள கவனைமலாக அலங்கலாரைம் 
லசய்தலகலாளவலார்கள. `மூக்கும் முழியுமலாக 
இருக்கிறலாள!’ என்று லபண்கஜளை 
பலாரைலாட்டும்வனகயில் இருபபலார்கள. ஆனைலால், 
`அழகு’ என்று பிரைமிக்கனவக்கும்படி 
இருக்கமலாட்டைலார்கள. 

இன்லனைலாரு வனகயினைர் எளினமயேலானை 
ஜதலாற்றத்தடைன் இருந்தலாலும், அவர்கனளை நலாடைத் 
ஜதலான்றும். ஏலனைனில், பிரைச்னனைகள 
நினறந்தததலான் வலாழ்க்னக என்று பரிந்த, தம் 
மகிழ்ச்சினயே அறஜவ இழக்கலாமல் 
இருபபவர்கள அவர்கள.  



இந்த உண்னமனயே உறுதி லசய்கிறலார் நடினக 
AUDREY HEPBURN: “மகிழ்ச்சியேலாக இருக்கும் 
லபண்களதலாம் அழகலானைவர்கள”. 

லபற்ஜறலாரும், ஆசிரியேரும், `இததலான் நீ 
ஜபலாகஜவண்டியே பலானத’ என்று வற்பறுத்தினைலால்,
அதில் ஆர்வஜம இல்லலாதஜபலாத எபபடி 
மகிழ்ச்சி ஏற்படும்?

`கலாதல் திருமணம்கூடை இரு 
வருடைங்களுக்குபபின் அலுபனபத்தலான் 
தருகிறத,’ என்று சலிபபடைன் ஒத்தக்லகலாண்டைலாள
ஆங்கிஜலயேபலபண்ணலானை அலலக்ஸேலாண்டைரைலா. 

கனத 

நன்கு படித்த, உத்திஜயேலாகத்திலும் அமர்ந்த 
லஜேயேமலனரை மணக்க அவள 
அலுவலகத்திலிருந்த பலர் ஜபலாட்டியிட்டைனைர். 

அவள ஜதர்ந்லதடுத்தத ஜவணுனவ. ஏலனைனில், 
அவன்தலாஜனை அவனளை நினறயேப பகழ்ந்த, 
பரிசுபலபலாருட்கள வலாங்கிக் லகலாடுத்த, 



அவனளைத்தவிரை தனைக்கு ஜவறு எந்த சிந்தனனையும் 
இல்னல என்பதஜபலால் நடைந்தலகலாண்டைலான்! 

அவள கினடைத்ததம், `இனியும் அவனளை மயேக்க 
முயேற்சிகள லசய்வலாஜனைன்!’ என்று 
எண்ணியேதஜபலால், நண்பர்களுடைஜனைஜயே 
கலாலத்னதக் கழிக்க ஆரைம்பித்தலான் ஜவணு.

பதிதலாகக் கல்யேலாணமலானை லபண் கணவன் 
தன்னனை தினைந்ஜதலாறும் லவளியில் எங்கலாவத 
அனழத்தப ஜபலாகஜவண்டும் என்று 
எதிர்பலார்க்கிறலாள. கலாதலித்தஜபலாத 
அபபடித்தலாஜனை நடைந்தலகலாண்டைலான்? 

ஆணுனடையே எண்ணபஜபலாக்ஜக ஜவறு. 
கலாதலியுடைன் லகலாண்டை லநருக்கம் முன்ப 
அவனுக்குக் கிளைர்ச்சினயேக் லகலாடுத்திருக்கலலாம். 
சற்று பழகியேபின், அதிலுளளை கவர்ச்சி, 
எதிர்பலார்பப, அலுத்தவிடுகிறத. 

இந்தக் குணம் லபண்களுக்குப பரிவதில்னல.

மனனைவியின் `லதலாணலதலாணபப’ தலாங்கலாத, 
முன்ஜபலால் நண்பர்கனளை நலாடுகிறலான். 



அவர்களதலாம் தன்னனைப பரிந்தலகலாளவலார்கள 
என்ற நம்பிக்னக பிறக்கிறத. 

லபலாதவலாக, வீட்டு ஜவனல, குழந்னதகள 
இலதல்லலாம் லபண்கள ஜவனல என்று ஆண்கள 
ஒதங்கிவிடுகிறலார்கள. மலாற்றமில்லலாமல் கலாலம் 
கழிக்க ஜநரிட்டைலால் எவருக்கும் அலுபப ஏற்படை, 
ஆத்திரைம் எழலாமல் என்னை லசய்யும்! 

`எதற்கு வீண் சண்னடை!’ என்று ஜயேலாசித்த, ஜவறு 
வழிகனளைக் கனடைபபிடிக்கலலாஜம!

கனத

ஒரு லபண் ஜவலறலாரு உபலாயேத்னதக் 
னகபபிடித்தலாள.

“இரைண்டு நலாட்கள நலான் லசய்யும் 
ஜவனலகனளைலயேல்லலாம் நீங்கள லசய்யுங்கள. 
என் நினல பரியும்,” எனை கணவரும் 
ஒபபக்லகலாண்டைலார்.



அந்த கலாலக்லகடு முடிந்ததம், “ஓயேலாத வீட்டு 
ஜவனல இவ்வளைவு சலிபபலானைதலா! எனைக்குத் 
லதரியேலாமல் ஜபலாயிற்று!” என்று அயேர்ந்தலார். 

அதன்பின், அவளுனடையே ஜவனலகளில் 
பங்குலகலாண்டைலார். நினறயேப ஜபசும் தருணங்கள 
வலாய்த்தனை. 

ஓயேலாத சண்னடையேலா?

“நலான் அடிக்கடி எங்க வீட்டுத் ஜதலாட்டைத்திஜல 
பதியே பூஞ்லசடிகள வலாங்கினவபஜபன். 
எங்கம்மலா, `தண்ணீர் விடைலாம எல்லலாத்னதயும் 
வலாடைலவச்சு, திரும்பவும் ஜவற வலாங்குஜவ!’ன்னு
ஜகலி லசய்வலாங்க,” என்று சிரித்தபடி 
ஒத்தக்லகலாண்டைலாள என் ஜதலாழி ஒருத்தி. 

தகுந்த பரைலாமரிபப இல்லலாவிட்டைலால் இல்லற 
வலாழ்க்னகயும் இபபடித்தலான் 
தவண்டுஜபலாகிறத.

லதலாற்றுஜநலாய் பரைவலாதிருக்க 
வீட்டுக்குளஜளைஜயேதலான் `அனடைந்த 



கிடைக்க’ஜவண்டும் என்ற தற்கலால நினலயில், 
குடும்பச் சண்னடைகள அதிகரித்தவிட்டைனைவலாம். 

அனதலயேலாட்டி ஒரு தணுக்கு: எபபடி ஒஜரை 
வீட்டில் ஜபசலாமல் இருபபத என்று 
கற்றுக்லகலாடுக்க பதிஜனைழு ஆண்டுகளுக்குஜமல் 
ஒன்றலாக இருக்கும் தம்பதிகள ஜதனவ! 

திருமணம் லசய்தலகலாண்டை பின்னைர் வலாழ்க்னக 
முடிந்தவிடுவதில்னல. ஒரு லசடிக்குத் தினைமும் 
நீர் பலாய்ச்சி கவனித்தக்லகலாளவதஜபலால், 
ஒவ்லவலாரு நலாளும் இல்லற வலாழ்க்னக தனழக்க 
ஏதலாவத லசய்யேஜவண்டும். 

ஏன் ஜகலாபம் எபஜபலாதம்?

`எனைக்குப லபலாறுனமஜயே கினடையேலாத!’ என்பலாள 
ஒரு தலாய், தலான் லபற்ற குழந்னதகனளை 
திட்டுவனதயும் அடிபபனதயும் 
நியேலாயேபபடுத்தவதஜபலால். 

அவளுக்கு என்லனைன்னைஜமலா ஆனசகள. ஆனைலால், 
அனவகனளை நினறஜவற்றக்லகலாளளும் வலாய்பப 



கினடைக்கவில்னல. லபலாய்த்தபஜபலானை கனைவுகள 
எரிச்சலில் லகலாண்டுவிட்டைனை. 

ஒன்னற இழந்தலால் ஜவலறலான்று கினடைக்கலலாம். 
கடைந்தனதஜயே எண்ணி வருந்தி, அந்த 
வருத்தத்னத ஆத்திரைமலாக மலாற்றக்லகலாளவதலால் 
யேலாருக்கு நிம்மதி?

திருமணத்திற்குபபின்

பல லபண்கள தலாம் ரைசித்த ஈடுபட்டை 
லபலாழுதஜபலாக்குகனளை விட்டுவிடுகிறலார்கள. 
ஆர்வக்குனறவலால் அல்ல.

`பலாடுவதலாக இருந்தலால் தினைமும் சலாதகம் லசய்யே 
ஜவண்டுஜம!’

`குழந்னதகள, வீட்டுஜவனல! மற்றதற்லகல்லலாம்
எங்ஜக ஜநரைம் கினடைக்கிறத!’

`முன்லபல்லலாம் நினறயே எழுதிஜனைன். இபஜபலாத
கற்பனனைஜயே வரைண்டுவிட்டைத!’ 

இபபடி ஏஜதஜதலா கலாரைணங்கனளைக் கலாட்டி 
சமலாளித்தலாலும், கணவனரைவிடை கூடுதலலானை 



லவற்ற லபற்றலால் குடும்ப ஒற்றுனம 
குனலந்தவிடுஜமலா என்ற பயேம் ஒரு முக்கியே 
கலாரைணம். 

`எடுத்த கலாரியேத்னத எபபடி நல்லபடியேலாக லசய்த
முடிபபத?’ என்ற தயேக்கமும் எழக்கூடும். 

தன் தவறு எங்ஜக என்று பரிந்தலாலும் அனத 
மலாற்றக்லகலாளளைத் தணிவு அவசியேம். 
பயேத்னதயும், தயேக்கத்னதயும் மீறச் லசய்தலால் 
லவற்ற கினடைக்கும்.

லபரிதலாக எனதயும் சலாதிக்க ஜவண்டும் 
என்பதில்னல. லசய்வனதக் கருத்தடைன் 
லசய்தலாஜல மகிழ்ச்சி கினடைக்குஜம! 

ஏஜதலா லகலாஞ்சம் சலாதித்தவிட்டு, அனதஜயே 
எண்ணிப லபருனமபபட்டுக் லகலாண்டிருபபத 
எபஜபலாதம் மகிழ்ச்சினயேத் தருமலா? 

தணிவிற்கும் தனசநலார்களுக்கும் ஓர் ஒற்றுனம 
உண்டு என்கிறலார்கள.



நம்பிக்னகனயே இழக்கலாத, தணிச்சனலப 
பயேன்படுத்திக்லகலாண்ஜடை இருந்தலால்தலான் அத 
விருத்தியேனடையும். 

அலட்சியேமலாக விட்டுவிட்டைலால், 
தனசநலார்களஜபலால் தணிச்சலும் 
வலுவிழந்தவிடும்.



16. ஜபரைவலா இருந்தலால்
சலாதிக்கலலாம்

லதலானலகலாட்சியில் இரைவு முழுவதம் 
தினரைபபடைங்கள கலாட்டுகிறலார்கள. கலாபபி 
குடித்தலாவத கண்விழித்த விடியே விடியே 
அனவகனளைப பலார்க்கிறலார்கஜளை பலரும், எபபடி?

லவளிநலாட்டில் நடைக்கும் வினளையேலாட்டு 
நிகழ்ச்சிகனளை இரைவு ஜநரைங்களில் 
பலார்பபவர்களும் இஜத ரைகம்தலான். 

ஒருவருக்கு ஆர்வம் இருக்கும் கலாரியேத்னதப 
பலார்க்கும்ஜபலாஜதலா, லசய்யும்ஜபலாஜதலா சலிபப 
ஏற்படுவதில்னல. உற்சலாகமலாக இருக்கிறத. 
லபலாறுனமயும் அதிகரிக்கும்.

`பத்தகத்னதக் னகயில் எடுத்தலாஜல லகலாட்டைலாவி 
வருகிறத’ என்னும் மலாணவமணிகளுக்கு ஏன் 
படித்தத் லதலானலக்க ஜவண்டும் என்ற எரிச்சல். 



ஒருவர் தனைக்குளளிருக்கும் திறனமகனளைப 
பூரைணமலாகப பயேன்படுத்தலாத ஜபலானைலால் 
எனதஜயேலா இழந்தவிட்டைதஜபலான்ற லவறுனம, 
எதிலும் சலிபப.

எந்தக் கலாரியேமலாக இருந்தலாலும், அதில் ஆர்வம் 
இல்லலாதஜபலாத அனதச் சரியேலாக லசய்த முடிக்க 
முடியேலாத.

சலாதனனையேலாளைர்கள லவற்றஜமல் லவற்ற 
அனடைகிறலார்கள. பணஜமலா, பகஜழலா மட்டும் 
அவர்களின் உந்தசக்தியேலாக இருபபதில்னல. 

முதலில், `இந்தக் கலாரியேத்னதச் 
லசய்யேஜவண்டும்,’ என்று தீர்மலானிக்கிறலார்கள. 
பிறகு, அனத எபபடிச் லசய்வத என்று 
ஜயேலாசித்த, கவனைம் கனலயேலாத, அனத ஜநலாக்கிச் 
லசல்கிறலார்கள. உற்றலாரின் பக்கபலமும் 
இருந்தலால் சிறபப. அபபடி இல்லலாவிட்டைலாலும், 
இவர்கள மனைம் தளைர்ந்தவிடுவதில்னல.

IRVING WALLACE என்பவர் பிரைபலமலானை 
அலமரிக்க எழுத்தலாளைர். அவனரைப 



பலார்க்கும்ஜபலாலதல்லலாம், அவருனடையே 
உறவினைர்கள, `இபஜபலாதலாவத உருபபடியேலாக 
ஏதலாவத ஜவனல லசய்கிறலாயேலா?’ என்று 
ஜகட்பதலாகச் லசலால்லிச் சிரித்தலார். 

பிரைச்னனைகனளை எபபடி எதிர்லகலாளவத என்று 
அவருக்குப பரிந்திருந்தத. பிறருக்கலாக தலான் 
விரும்பிச் லசய்தனத நிறுத்தவில்னல. தம் 
பத்தகங்களின்வழி நினறயேப பகழும் பணமும் 
ஜசர்த்தலாலும், லதலாடைர்ந்த எழுதினைலார்.  

கமல், ரைஜேனி ஜபலான்ற நடிகர்கள 
லவற்றபபலானதயில் நீடித்திருபபதின் ரைகசியேம் 
என்னை? 

`எங்களுக்குப பட்டைம், பதவி இதிலலல்லலாம் 
அக்கனற கினடையேலாத. நடிபபத நடிபபின்ஜமல் 
இருக்கும் ஜவட்னகயேலால்’. இபபடி ஒரு 
நிகழ்ச்சியில் கமலஹேலாசன் கூற, மற்றவர் 
தனலயேனசத்த, ஒபபக்லகலாண்டைலார். 

`எனைக்கும் ஆனசதலான்..,’ என்று தயேங்கிஜயே கலாலம்
தளளுவலாஜனைன்? தணிந்த இறங்க 



ஜவண்டியேததலான். நலாம் ஈடுபடைபஜபலாகும் 
கலாரியேத்தலால் ஜவண்டைலாத வினளைவுகள 
ஏற்படைக்கூடும். அபஜபலாத ஏற்படும் அச்சத்தலால் 
எடுத்த முயேற்சினயேக் னகவிடைலலாமலா? 

கனத 

1987-ல், Rick E.Hunts என்ற தச்சர் தன் 
தனலமயினரைத் தலாஜனை லவட்டிக்லகலாளளும் 
கருவி ஒன்னறக் கண்டுபிடிக்க முடிலவடுத்தலார். 

அவருக்கு எபபடி இந்த எண்ணம் பிறந்தத?

ஒரு லதலானலகலாட்சி நிகழ்ச்சியில், தனலமயிர் 
லவட்டிக்லகலாளளை வருகிறவர்கனளைத் 
தனலகீழலாகத் லதலாங்கவிட்டைனதப பலார்த்ததம், 
அதற்குப பதிலலாக, பதியே முனற VACUUM 
CLEANER பயேன்படுத்தி, மயிர் ஜமஜல பறக்கச் 
லசய்யேலலாஜம என்று லபலாற தட்டியேதலாம்.

லதலாடைர்ந்த ஏழு வருடைங்கள நலான்கு 
விதங்கனளைத் தயேலாரித்தச் ஜசலாதனனை 
லசய்திருக்கிறலார். ஐம்பத மலாற்றங்கள!



லமலாத்த லசலவு: இன்னறயே ஐந்த லட்ச 
அலமரிக்க டைலாலருக்குஜமல். (அதற்கலாகத் தன் 
கனடைனயேயும் விற்றருக்கிறலார்).

தச்சரைலாக இருந்தவர் விஞ்ஞலானியேலாக மலாறயேதில் 
பலமுனற ஜதலால்வியுற்றலாலும், மனைம் 
தளைரைவில்னல. லசய்யும் கலாரியேத்தில் ஜபரைவலா 
இருந்ததலால், சலிபப ஏற்படைவில்னல. எங்ஜக 
தவறு என்று ஆரைலாய்ந்த, அதிலிருந்த 
பதியேவற்னறக் கற்றருக்கிறலார்.  

இன்று பலருக்கும் அக்கருவி ஜதனவபபடுகிறத.
ஒரு லபரியே கம்லபனி லசய்த னவத்திருந்த 
அனனைத்தக் கருவிகளும் 
விற்றுபஜபலாய்விட்டைனைவலாம்!

`இபஜபலாத வலாழ்க்னக குழபபமில்லலாமல் 
ஓடிக்லகலாண்டிருக்கிறத. பதிதலாக எனதயேலாவத 
ஆரைம்பித்த மலாட்டிக்லகலாளவலாஜனைன்!’ என்று 
எண்ணமிட்டு, ஏஜதலா ஒரு நியேதினயே எபஜபலாதம் 
பின்பற்றக்லகலாண்டிருந்தலால் அனமதி 
கினடைக்கலலாம். ஆனைலால், லபருமகிழ்ச்சி?



விளைம்பரைங்கனளைப பலாருங்கள. வித்தியேலாசமலாக 
எனதயேலாவத லசய்பவர்கஜளை நம் கவனைத்னதக் 
கவர்கிறலார்கள. 

கனத

பல வருடைங்களுக்குமுன், குமுதம் 
பத்திரினகனயேக் னகயில் எடுத்தலாஜல 
மரிக்லகலாழுந்த வலாசனனை ஆனளைத் தூக்கும். ஒரு 
லசண்ட் தயேலாரிபபலாளைர்களின் விளைம்பரை உத்தி 
அத. 

விழலாலவன்றல், னகயில் கினடைத்த பதியே 
பத்திரினகனயே நலான் ஆவலுடைன் மூக்கருஜக 
லகலாண்டுஜபலாஜனைன். 

அருகிலிருந்த சிறு லபண்கள, “யேலார்?” என்று 
ஆவலுடைன் விசலாரித்தலார்கள, நலான் 
அட்னடைபபடைத்திலிருந்த ஏஜதலா நடிகனரைக் 
லகலாஞ்சுவதலாக எண்ணி! 

மனிதர்களும் வித்தியேலாசமலாகச் 
லசயேல்பட்டைலால்தலான் கவனிக்கபபடுகிறலார்கள. 



தன்னனைப பிறர் கவனிக்க ஜவண்டும் என்று 
அசட்டுத்தனைமலாக ஏதலாவத லசய்வனதவிடை 
பிறருக்குத் தம் சக்தினயேமீற ஜசனவ 
லசய்பவர்கஜளை பலாரைலாட்டுக்கு உரியேவர்களைலாக 
ஆகிறலார்கள.

கனத (மஜலசியேலாவில் நடைந்தத)

அண்னமயில், லதலாற்றுஜநலாய் பரைவலாதிருக்க 
யேலாரும் வீட்டுக்கு லவளிஜயே வரைக்கூடைலாத என்ற 
நினலயில், பளளிகள மூடைபபட்டைனை. 
கணினிமூலம் ஆசிரியேர்கள ஜபலாதித்தனைர்.

மஜலசியே கிரைலாமம் ஒன்றல் கணினி வசதி 
கினடையேலாத. ஏன், அங்கு லசல்ல சரியேலானை 
பலானதகூடை கினடையேலாத. 

ஏற்லகனைஜவ வசதி குனறந்த 
குடும்பங்களிலிருந்த வந்திருக்கும் குழந்னதகள 
ஜமலும் பின்தங்கிவிடுவலார்கஜளை என்று ஓர் 
ஆசிரியேர் ஜயேலாசித்தலார்.

அதன் வினளைவு: பிற ஆசிரியேர்கனளை அவர்களைத 
பலாடைத்திட்டைத்னதத் தமக்கு அனுபபம்படி 



ஜகட்டுக்லகலாண்டைலார். அனவகனளைப பிரைதி 
எடுத்த, மிகுந்த சிரைமத்தடைன் அக்கிரைலாமத்திற்குச் 
லசன்று, மலாணவர்களிடைம் விநிஜயேலாகித்தலார். 

`வீட்டுபபலாடைத்னத உடைஜனை முடித்தவிட்ஜடைன்! 
அடுத்த எபஜபலாத வருவீர்கள?’ என்று ஒரு 
மலாணவன் உற்சலாகமலாகத் லதரிவித்தத 
அவருக்குப லபருமகிழ்ச்சி அளித்தத. 

அதிகமலானை ஜயேலாசனனை ஆர்வத்தக்கு 
முட்டுக்கட்னடை. ஒரு கலாரியேத்னத 
ஆரைம்பிக்குமுன் திட்டைமிடுதல் அவசியேம்தலான். 
ஆனைலால், `லவற்ற லபறுஜவலாஜமலா? யேலார் என்னை 
லசலால்வலார்கஜளைலா!’ என்லறல்லலாம் ஐயேம் 
எழுந்தலால் ஓரைடிகூடை எடுத்த னவக்க முடியேலாத.

என்னுடைன் ஜவனல பலார்த்த ஆங்கில ஆசிரினயே 
லசலான்னைலாள: “எனைக்குக் கனத எழுத ஆனச. 
ஆனைலால், ஒரு வரி எழுதியேதம், `இபபடி 
இருக்கலலாஜமலா?’ என்ற சந்ஜதகம் வந்தவிடும். 
அனத மலாற்றனைலால், இன்லனைலாரு விதமலாக எழுதத் 
ஜதலான்றும். இபபடிஜயே, லசய்ததில், ஒரு 
வரிக்குஜமல் லசல்லஜவ முடியேவில்னல!” 



நல்லஜவனளை, எனைக்கு அந்தக் குழபபலமல்லலாம் 
கினடையேலாத. மனைதில் ஜதலான்றுவனத ஆங்கில 
எழுத்தக்களில் வடித்தலாஜல லபரியே கலாரியேம் 
என்று நினனைத்த எழுதஜவன். 

“அத எபபடி, கணக்கு ஆசிரினயே, லபகௌதிக 
ஆசிரினயே என்று நீங்கலளைல்லலாம் ஜபலாட்டிகளில் 
பரிசு லபறுகிறீர்கள!” என்று இன்லனைலாரு 
ஆங்கில ஆசிரினயே அதிசயேபபட்டைலாள. 

ஜபலாட்டிகளில் பரிசுலபற்ற கனதகனளைப 
படித்தலால் நீதிபதிகள என்னை எதிர்பலார்க்கிறலார்கள 
என்பத பரிந்தவிடும். கணக்கிலும் 
விஞ்ஞலானைத்திலும் இருபபதஜபலால் இதவும் 
ஒருவித ஃபலார்முலலாதலான்.

லசய்யும் லதலாழிஜல லதய்வம் என்கிஜறலாம். 
ஆனைலால், பிடித்தச் லசய்யும் கலாரியேத்திற்குத்தலான் 
அத லபலாருந்தம். அந்நினலயில், `இதனைலால் 
எவ்வளைவு பணம் கினடைக்கும்?’ என்ற ஜயேலாசனனை 
எழலாத. 

பிடிக்கலாவிட்டைலாலும், லசய்யே ஜநர்கிறதலா? 



WHAT IS WORTH DOING IS WORTH DOING WELL. 

எனதச் லசய்யே ஜநரிட்டைலாலும், முழுனமயேலானை 
கவனைத்தடைன், ஈடுபலாட்டுடைன் லசய்யேஜவண்டும். 
பிறர் லமச்சுகிறலார்கஜளைலா, இல்னலஜயேலா, 
திருபதியேலாவத கினடைக்குஜம!



17. எனைக்கு என்னனைப
பிடிக்கும்

`என்னனை யேலாருக்குஜம பிடிக்கவில்னல,’ என்று 
அழுதலான் அச்சிறுவன். 

பலாட்டி அளித்த அபரிமிதமலானை லசல்லத்தில் 
வளைர்ந்த, மனைதிற்குத் ஜதலான்றயேபடி நடைந்த, 
ஒருவனரையும் மதிக்கலாத நடைந்தலகலாண்டைதன் 
வினளைவு அத. ஆனைலால் அலதல்லலாம் பரியும் 
வயேதலாகவில்னல அபஜபலாத.

சிறு வயேதில், `பத்திசலாலி, சமர்த்த’ என்லறல்லலாம்
பிறர் பலாரைலாட்டுவனதக் ஜகட்டு, `நலாம் 
அபபடித்தலான்’ என்று நம்பிவிடுகிஜறலாம். யேலாரும் 
பகழலாத, பழிபபிற்கு ஆளைலானைலால் 
அச்சிறுவனனைபஜபலால்தலான் வருந்த ஜநரிடுகிறத.

இருபபினும், அறயேலாபபருவத்தில் தவறு 
லசய்தவிட்டு, அனதஜயே எண்ணி வருந்தவத 



வீண். லபரியேவர்களைலானைதம், கடைந்தகலாலக் 
கசபபகளிலிருந்த மீண்டைலால்தலான் நிம்மதி 
கினடைக்கும். 

பிறருக்குப பிடிக்கலாவிட்டைலால் என்னை? 

`எனைக்கு என்னனைப பிடிக்கும்!’ என்ற 
மனைபபலான்னமனயே ஒருவர் வளைர்த்தக்லகலாளவத 
நல்லத. 

சுயேநலமலா?

தன் நலனனை ஒருவர் கவனித்தக்லகலாளவத 
சுயேநலம் அல்ல. பிறனரை ஒதக்கிவிட்டு, 
தன்னனைஜயே எபஜபலாதம் கவனித்தக் 
லகலாண்டிருந்தலால்தலான் சுயேநலம்.

மூன்று வயேதலானை வினு கனடைக்குட்டியேலானைதலால் 
குடும்பத்தில் எல்லலாருக்கும் லசல்லம். 

“எனைக்கு வினுனவப பிடிக்கும்,” என்று 
தன்னனைக் கண்டிபபம் அன்பமலாக வளைர்த்த 
தலாயிடைம் அடிக்கடி லசலால்வலான். 
அக்குணத்தினைலால் அவனுக்குப பலார்த்தவர்கள 



எல்லலானரையும் பிடித்தபஜபலாயிற்று. அவர்களும் 
அவனைத அன்னபத் திரும்ப அளித்தலார்கள.

அனுசரித்தப ஜபலாய்விடு!

பிறருக்கு ஏற்றபடிலயேல்லலாம் தன்னனை 
மலாற்றக்லகலாளளைஜவண்டும் என்ற எதிர்பலார்பப 
லபண்களுக்குப ஜபலாதிக்கபபடுகிறத. 
அபஜபலாததலான் அவள எவ்வித கண்டைனைத்தக்கும்
ஆளைலாகமலாட்டைலாள. 

`ஒரு லபண்ணலானைவள தந்னதக்கு அன்பலானை 
மகள, கணவனுக்கு..,’ என்லறல்லலாம் எழுதி 
னவத்திருக்கிறலார்கள. அவளுக்கு அவள யேலார் 
என்பத முக்கியேலமன்று எவருக்கும் 
ஜதலான்றவில்னல. 

கனத

`பிறருனடையே சந்ஜதலாஷம்தலான் உன் சந்ஜதலாஷம்,’ 
என்று கூறஜயே வளைர்த்திருந்தலார்கள விசலாலினயே.



பத்த வயேதிலிருந்ஜத பிறருக்கலாக ஓயேலாத 
உனழத்தலாள. அவர்கள லசய்யே ஆரைம்பித்த 
ஜவனலனயேப பிடுங்கிச் லசய்வலாள. 

தன் நலனனையும் கவனிக்கலாத விட்டுவிட்டைலால் 
எவருக்கும் வலாழ்க்னகயில் மகிழ்ச்சி 
கினடைக்கலாத. 

`என்னை குணம்!’ என்ற பிறரின் பலாரைலாட்டு 
கினடைத்தத.

அவளுனடையே பதின்ம வயேதில், தன்னைலம் பலாரைலாத 
அக்குணத்னத தமக்குச் சலாதகமலாகப 
பயேன்படுத்திக்லகலாண்டைலார்கள கயேனமயேலானை சில 
உறவினைர்கள. 

விவரைம் பரியேலாத அந்த வயேதில், `எல்லலாருக்கும் 
என்னனைப பிடிக்கிறத!’ என்ற பூரிபப ஏற்பட்டைத.
இருபத வயேதில்தலான் தன் இழபப 
என்னைலவன்று அவளுக்குப பரிந்தத.

திருமணமலானைபின், கணவன் இன்லனைலாரு 
லபண்ணுடைன் லதலாடைர்ப னவத்திருக்கிறலான் 



என்று பரிந்தஜபலாதம், அவனனை எதிர்க்கத் 
ஜதலான்றவில்னல. 

வழக்கம்ஜபலால், `என்னுனடையே மகிழ்ச்சியேலா 
லபரித!’ என்று விட்டுக்லகலாடுத்தலாள. ஆனைலால், 
வருத்தம் ஏற்படைலாமல் இருக்குமலா? 

உடைற்பயிற்சி, ஆகலாரைம், ஓய்வு எல்லலாம் நமக்கு 
நலாஜம லசய்தலகலாளளும் நன்னம. 
அத்ஜதனவகனளைக் கவனிக்கலாத விட்டைலால் 
உடைலும் மனைமும் ஒருங்ஜக லகடும் அபலாயேம் 
இருக்கிறத.

`நல்ல லபண்’ என்று லபயேலரைடுக்க எந்தப 
லபண்ணும் விசலாலினயேபஜபலால் தன்னனைஜயே 
கனரைத்தக்லகலாளளை ஜவண்டியேதில்னல. 

தனைக்குப பிடித்த கலாரியேத்திற்கலாக ஜநரைத்னதச் 
லசலவிடுவத சுயேநலம் என்று லபண்கனளை 
நம்பனவத்திருக்கிறலார்கள. நம் நலனில் 
நம்னமவிடை ஜவறு யேலாருக்கு அதிக அக்கனற 
இருக்கமுடியும்?

லதலானலகலாட்சியில் ஒரு பலாடைம்



அண்னமயில், லதலானலகலாட்சியில் 
“ஜகலாடீஸ்வரி” நிகழ்ச்சினயேப பலார்த்திருபபீர்கள. 
லபண்கள மட்டுஜம கலந்தலகலாண்டை நிகழ்ச்சி 
அத.  

லசலால்லினவத்தலாற்ஜபலால், அஜனைகமலாக எல்லலாப 
லபண்களும், `லவல்லும் பணம் கணவருக்கு, 
குழந்னதகளுக்கு,’ என்றுதலான் கூறனைலார்கள. 

அவர்களுக்லகன்று தனிபபட்டை ஆனச எதவுஜம 
கினடையேலாதலா? 

இருக்கலலாம். ஆனைலால், பிறருக்கலாக 
வலாழ்ந்தலால்தலான் நல்ல லபண் என்று சமூகம் 
எதிர்பலார்த்த, அதன்படி நடைந்த பழகியேவர்கள 
ஆயிற்ஜற! 

நிகழ்ச்சினயேச் லசம்னமயேலாக வழிநடைத்தியே 
நடினக ரைலாதிகலா சரைத்குமலார் இபலபண்கனளைப 
பலமுனற தூண்டி, அவர்களுக்கும் மனைம் என்று 
ஒன்று இருக்கிறத, அதில் இருக்கும் ஆனசகனளை 
நினறஜவற்றக்லகலாளவதில் தபபில்னல என்று 
உணரைனவத்தலார். 



ஒரு கிரைலாமபபறத்திலிருந்த -- படித்த -- 
லபண்ணுக்கு ஜீன்ஸ் அணியே ஆனச. ஆனைலால், 
தலாய் மறுத்தவிட்டைலாள – பிறர் பழிபபலார்கள 
என்று அஞ்சி. அவளுனடையே ஆனச 
அந்நிகழ்ச்சிமூலம் நினறஜவற, பல லபண்கள 
அவனளைப பின்பற்றனைலார்கள.   

`நலான் இபபடி இருந்தலால்தலான் பிறருக்குப 
பிடிக்கும்!’ என்று வனளைந்தலகலாடுபபவர்களுக்கு
நினறயே நண்பர்கள கினடைக்கலலாம். பிறரைத 
பகழ்ச்சியும் கினடைக்கும். ஆனைலால், நினறஜவறலாத 
ஆனசனயே அடைக்குவதலால் ஏற்படும் ஏக்கத்னதத் 
தவிர்க்கமுடியேலாத.

லபண்கள தம் ஆனசகனளை, அனுபவிக்கும் 
தயேரைங்கனளை, லவளிக்கலாட்டைலாத இருபபதலால் 
பிறருக்கு அவர்களைத மனைம் பரிவதில்னல. 
`லபண்களின் மனைம் கடைனலவிடை ஆழமலானைத!’ 
என்று லசலால்லிவிடுகிறலார்கள.

`உனைக்லகன்று ஏதலாவத ஆனச இருக்கிறதலா?’ 
என்று ஜகட்டுபபலாருங்கள. 



அவர்களுக்ஜக லதரியேலாத, ஏதலாவத ஆனச 
ஒட்டிக்லகலாண்டிருக்கும். 

கனத

ஆறு வயேதலானை மலாத சுறுசுறுபபம் 
தன்னைம்பிக்னகயும் நினறந்தவன். 

“உனைக்கு என்னை ஜவண்டும்?” என்று 
ஜகட்டைஜபலாத, “எனைக்கு ஒரு குதினரை ஜவணும்,” 
என்றலான்.

“லபலாம்னமக்குதினரையேலா?”

“இல்னல, நிஜேக்குதினரை! என் கல்யேலாணத்திஜல 
நலான் அதஜமஜல ஒக்கலாந்த வருஜவன்!”

இவனுக்குத் தனைக்கு என்னை ஜவண்டும் என்று 
லதரிந்திருக்கிறத. 

குழந்னதத்தனைமலாக ஏஜதலா பிதற்றுகிறலான் என்று 
அலட்சியேம் லசய்யேலாமல், அவனனையும் மதித்த, 
ஜபச்சுக்லகலாடுத்ததலால் தன்னனைபபற்ற 
ஜயேலாசிபபத தவறல்னல என்று அவனுக்குப 
பரிகிறத. 



ஒபபீடு ஜவண்டைலாஜம!

பிறருடைன் நம்னம ஒபபிட்டுக்லகலாண்டைலாஜலலா, 
`வித்தியேலாசமலாக இருக்கிஜறலாஜம!’ என்று மனைம் 
லநலாந்தலாஜலலா நிம்மதி பறஜபலாய்விடும். 

`நலான் ஆதர்ச மனனைவியேலாக இருபஜபன்!’

`பிறருனடையே மகிழ்ச்சிக்கலாக உயினரைஜயே 
லகலாடுபஜபன்!’ 

இம்மலாதிரியேலானை உறுதிலமலாழிகள ஏன்? பிறர் 
நம்னமவிடை உயேர்ந்தவர்கள என்று 
ஒத்தக்லகலாளவதஜபலால் ஆகிவிடுகிறஜத!

கனத

சிறுவயேதிலிருந்ஜத, தனைத ஒவ்லவலாரு 
லசலால்லலாலும் லசயேலலாலும் பிறரைத 
ஆஜமலாதிபனப எதிர்பலார்த்தலாள பூமலா. பலாரைலாட்டு 
லபறலாதவர் கண்டைனைத்தக்குரியேவர் என்று 
நம்பினைலாள.

இபஜபலாக்கலால், தன்னைம்பிக்னக குனறந்தவிடும் 
என்பனத அவள உணரைவில்னல. சற்றுப 



லபரியேவளைலானைதம், அதிகலாரைத்தலால் தன் 
பலவீனைத்னத மனறத்தக்லகலாண்டைலாள.

நம்னமபபற்ற நலாஜம நல்லவிதமலாக 
எண்ணும்ஜபலாத, நம்னமஜயே மதிக்கிஜறலாம். 
தன்னைம்பிக்னக வளைரை, நலாம் லசய்யும் சிறு 
பினழகளுக்கலாக மனைம் 
உனடைந்தஜபலாய்விடுவதில்னல.

நலாஜமதலான் நம் வலாழ்க்னகனயே நிர்ணயிக்கஜவலா 
மலாற்றக்லகலாளளைஜவலா முடியும். 

மிக அழகலாக இருந்த ஒரு நடைனைமணினயேக் 
ஜகட்டைலார்கள, “நீங்கள எபபடி உலகளைலாவியே 
எல்லலா ஜபலாட்டிகளிலும் லவற்ற லபறுகிறீர்கள? 
இவ்வளைவு அழகலாக இருக்கிறீர்கள?”

அவள அளித்த பதில்: “தினைமும் கலானல 
கண்ணலாடிமுன் நின்று, `YOU HANDSOME DEVIL!’ 
என்று என்னனை நலாஜனை லமச்சிக்லகலாளஜவன்!”



18. தலாயும் மகளும் 

வீட்டுடைன் இருக்கும் லபண், `நலான் எந்த 
ஜவனலக்கும் ஜபலாவதில்னல,’ என்று சற்றுக் 
கூசியேபடி கூறுகிறலாள. 

வீட்டுக்கு லவளியில் லசய்வததலான் 
ஜவனலயுடைன் ஜசர்த்தியேலா? 

நலாள முழுவதம் ஓடியேலாடி உனழத்தலாலும், 
வீட்டுக்குள இலவசமலாக ஜவனல லசய்வதலால் 
அதன் மதிபப லவளியில் லதரிவதில்னல. 

தலாயேலானை எந்தப லபண்ணலாவத எபஜபலாதம் 
ஓய்வலாக இருந்தவிடை முடியுமலா என்ற ஜகளவி 
எழுகிறத.

தடுக்கி விழுந்த அடிபட்டுக்லகலாளளும்ஜபலாதம், 
தந்னத கலாரைணமில்லலாமல் ஜகலாபிக்கும்ஜபலாதம், 
பளளியில் உடைன்படிபபவர்கள நட்படைன் 



பழகலாதிருக்கும்ஜபலாதம் குழந்னதகள நலாடுவத 
யேலானரை? 

குழந்னதயுடைன் ஜபசுங்கள

முதன்முனறயேலாக அம்மலா ஆனைவர்களுக்கு 
குழந்னதகனளை எபபடி வளைர்பபத என்பத 
பரிவதில்னல. மடியில் னவத்தக்லகலாண்டு 
லகலாஞ்சினைலால் ஜபலாதம் என்று நினனைக்கிறலார்கள. 

என் மூத்த மகளுக்கு ஒரு வயேதலானைஜபலாத, அவள 
தன்பலாட்டில் லபலாம்னமனயே னவத்தக்லகலாண்டு 
வினளையேலாடிக்லகலாண்டிருபபலாள. நலான் ஏதலாவத 
லசய்தலகலாண்டிருபஜபன். 

நலாம் பலார்பபத, ஜகட்பத எல்லலாவற்னறயும் 
விளைக்கிக்லகலாண்டிருந்தலால்தலான் குழந்னதயின் 
அறவு விசலாலமனடைகிறத என்று அனுபவத்தில் 
கண்டிருந்த என் அன்னனை, “குழந்னதயிடைம் 
ஜபசினைலால்தலாஜனை அதற்கு மூனளை வளைரும்?” 
என்று பத்தி பகட்டினைலாள.

அன்று ஜபச ஆரைம்பித்தவளதலான் நலான்.



ஜபசலாமல் நம் ஜவனலனயேப பலார்த்தக் 
லகலாண்டிருந்ஜதலாமலானைலால் குழந்னதயும் ஜபசலாத 
உட்கலார்ந்திருக்கும். அதற்குப ஜபசத் 
லதரியேவில்னலஜயே என்று கலாத்திருக்கலலாமலா? 
மிருகங்களுக்குக்கூடை நலாம் ஜபசுவத பரிகிறஜத!  

அக்கம்பக்கத்தில் தமிழர்கள யேலாருமில்னல என்ற 
நினலயில், சலாயேந்திரை ஜவனளைகளில் உலவப 
ஜபலாகும்ஜபலாத, `இத பல். இத மரைம்,’ என்று 
பலார்பபனதலயேல்லலாம் குழந்னதகளுக்குச் 
லசலால்லிக்லகலாடுபஜபன். கூடைஜவ அதன் ஆங்கில
லமலாழிலபயேர்பப. இரைண்டு வயேதிலிருந்த, 
பத்தகங்கள னகலகலாடுத்தனை. 

அவளைத இருலமலாழி `பலாண்டித்தியேம்’ இபபடி 
லவளிவந்தத: `ஒக்கலாச்சி, சித்தம்’ (Sit down)!

ஏதலாவத கலாரியேமலாக நலான் லவளிஜயே ஜபலானைலால், 
வீடுதிரும்பியேதம் அனதபபற்ற குழந்னதகளிடைம்
விவரைமலாகச் லசலால்வத வழக்கம். அவர்கள 
லபரியேவர்களைலானைதம், தம்னமயும் அறயேலாத 
அஜத வழக்கத்னதப பின்பற்றனைலார்கள. அதனைலால்,



`நமக்குத் லதரியேலாமல் என்னை லசய்கிறலார்கஜளைலா!’ 
என்ற கவனல எழுந்ததில்னல.

தலாயின் திட்டு

ஒரு லபண் தலாஜனை தலாய்னம அனடைந்தபின்னைர், 
`நம்னம வளைர்க்க அம்மலா எவ்வளைவு 
கஷ்டைபபட்டிருபபலாள!’ என்ற ஞலாஜனைலாதயேம் 
ஏற்படுகிறத. அதன் வினளைவலாக, அம்மலாவிடைம் 
வலாங்கியே வசவு, அதன் பலாதிபப, கணிசமலாகக் 
குனறயும்.

`லபண்’ என்றலால் இபபடித்தலான் 
இருக்கஜவண்டும் என்று மகனளைச் 
சிறுவயேதிஜலஜயே நம்ப னவத்தவிடுவலாள 
லபற்றவள. தலாயேலானைபின்னைர், அவளும் அனதஜயே 
தம் மகளுக்குப ஜபலாதிபபலாள.

என் தனலமுனறயிலிருந்த பிற 
லபண்கனளைபஜபலால் நலான் இல்னல என்ற 
கவனல என் அம்மலாவுக்கு. ஓயேலாமல் 
கண்டிபபலாள. அதனைலால் தந்னதயிடைம் 
லநருங்கிபஜபலாஜனைன். தலாய்க்கும் மகளுக்கும் 



ஏற்பட்டை ஜபலாட்டியில் இன்னும் நினறயே வசவு 
கினடைக்க, `திட்டு வலாங்கறதக்குன்ஜனை பிறந்த 
ஜேன்மம்!’ என்ற ஜகலிக்கு ஆளைலாஜனைன். 

இபஜபலாத லபண்கள என்னனைக் ஜகட்கிறலார்கள, 
“ஒங்கனளைமலாதிரி எபபடி ஆகிறத?” என்று.

அதற்கு நலான் ஜநரினடையேலாகப பதிலளிக்கலாத, 
“உங்கனளை, `என்னை இருந்தலாலும் நீ ஒரு 
லபலாண்ணு!’ என்று லசலால்லி 
வளைர்த்திருபபலார்கள,” என்ஜறன்.

அதிர்ச்சியுடைன், “ஆமலாம். இல்ஜல?” என்று 
ஒருவனரைலயேலாருவர் ஜகட்டுக்லகலாளகிறலார்கள.

இணக்கமலானை உறவு

கனத 1

எட்டு வயேதிஜலஜயே, “யேலார் உன்னுடைன் இவ்வளைவு
ஜபசுவத?” என்று ஆசிரினயே ஜகட்க, என் 
இனளையே மகள சித்ரைலா பூரிபபடைன், “எங்கம்மலா!” 
என்றருக்கிறலாள.



அவளுக்குப பன்னிரைண்டு வயேதலானைஜபலாத, 
வகுபபில் எல்ஜலலார் முன்னிலும் ஆங்கிலத்தில் 
ஒரு வலாக்கியேம் கூறஜவண்டும் என்ற 
வீட்டுபபலாடைம் அளிக்கபபட்டிருந்தத.

மகள என் உதவினயே நலாடினைலாள. “பிறர் ஏதலாவத 
லசலால்லும்ஜபலாத, எல்லலாரும், `ஆமலாம், ஆமலாம்,’ 
என்றுவிடுகிறலார்கள. நீ மட்டும் அபபடிச் 
லசய்வதில்னல. ஏம்மலா?”

நலான் லமல்லச் சிரித்த, “என்னனைபஜபலால் 
இருபபவர்கனளை NON-CONFORMIST என்பலார்கள. 
தவறு என்று எனைக்குத் ஜதலான்றனைலால், பிறர் 
கூறுவனதஜயேலா, லசய்வனதஜயேலா நலான் 
ஏற்பதில்னல”. 

மறுநலாள, “I want to be a non-conformist like my 
mother,” என்றவள கூற, ஆசிரினயே 
அயேர்ந்தஜபலானைலாள.

கனத 2

சித்ரைலா பன்னிரைண்டைலாவத படிக்கும்ஜபலாத, 
ஆண்களும் லபண்களும் ஒன்றலாகப படித்தலார்கள.



ஒருமுனற, வகுபபில் நுனழந்த இளைம் 
ஆசிரினயேயிடைம், “பலாடைம் நடைத்தஜவண்டைலாம். 
இன்று உங்களுக்கு கனளைபபலாக இருக்குஜம!” 
என்று ஒரு னபயேன் கிண்டைல் லசய்யே, 
“உங்களுக்லகன்னை அனதபபற்ற?” என்று அவள 
ஜகலாபிக்க, எல்லலாரும் சிரித்தலார்கள.

என் மகளுக்கு ஒன்றும் பரியேவில்னல. 

“நீ சின்னைபலபண். இலதல்லலாம் உனைக்குப 
பரியேலாத,” என்று நமட்டுச்சிரிபபடைன் அவர்கள 
விளைக்க மறுத்தவிட்டைலார்கள.

“லசலால்லலாவிட்டைலால் ஜபலாங்கள. என் 
அம்மலானவக் ஜகட்டுக்லகலாளகிஜறன். நலான் எத 
ஜகட்டைலாலும் பதில் லசலால்வலாள,” என்று 
வீறலாபபலாகச் லசலால்லிவிட்டு, என்னிடைம் 
ஜகட்டைலாள. 

இம்மலாதிரி பரைஸ்பரை நம்பிக்னக தலாய்க்கும் 
மகளுக்கும் இருந்தலால், எத்தனனை வயேதலானைலாலும் 
லநருங்கியே ஜதலாழிகளைலாகஜவ இருபபலார்கள. 



எபபடிபபட்டை ஜகளவியேலானைலாலும், அனதக் 
ஜகட்கும் சிறுவர்கள அதன் பதிலுக்குத் 
தயேலாரைலாகிவிடுகிறலார்கள. `இத என்னை 
வயேதக்குமீறயே ஜகளவி!’ என்று 
ஜகலாபிக்கலாவிட்டைலால், அவர்களுனடையே அறவு 
விசலாலமனடையும்.

`வியேலாழக்கிழனம மனனைவியுடைன் உடைலுறவு 
லகலாண்டைலால் ஏஜதலா நன்னம வினளையும் என்ற 
நம்பிக்னக சில இனைத்தவர்களுக்கு,’ என்று என் 
சக ஆசிரியேர் கூறயிருக்கிறலார். அந்த வழக்கம் 
லதரிந்ததலான் மறுநலாள மலாணவர்கள ஜகலி 
லசய்திருக்கிறலார்கள.

கனத 3

இருபத வயேதலானைஜபலாத, அவனளைவிடை மூத்த 
லபண்கள கூறயே அறவுனரை: “உன் அம்மலா, 
`சக்கிரைஜம கல்யேலாணம் பண்ணிக்லகலாள,’ என்று 
வற்பறுத்தி இருபபலார்கள. ஆனைலால், முபபத 
வயேதக்குஜமல் பண்ணிக்லகலாள”.



அவள உடைஜனை, “எங்கம்மலா அபபடிச் 
லசலான்னைஜத கினடையேலாத,” என்று எதிர்த்தலாளைலாம்.

தன்னனைத்தலாஜனை பரிந்தலகலாளளைலாத ஒரு லபண் 
இளைம் வயேதில் கல்யேலாணமலானைலால், கணவனுக்குப
பயேந்த நடைக்கிறலாள. கணவன் அருகில் 
இருக்கும்ஜபலாத, பிறரிடைம் ஜபசக்கூடைத் 
தயேங்குகிறலாள –- அவளுக்லகனை ஒரு தனிபபட்டை 
கருத்த இருபபனத அவன் விரும்பமலாட்டைலான் 
என்ற அச்சத்தில்.

கனத

தலாய்க்கும் மகளுக்கும் இனடைஜயே ஜபலாட்டி, 
லபலாறலானம வினளைவதம் உண்டு.

பளளிபபடிபப முடிந்ததஜம 
லதரிந்தவர்களமூலம் மலாதரி நல்ல ஜவனலயில் 
அமர்ந்தலாள. கணிசமலானை சம்பளைம்.

அதிகப படிபஜபலா, சுயேசம்பலாத்தியேஜமலா இல்லலாத 
அவளுனடையே தலாய், `நலானளை மகள தன்னனை 
மதிபபலாளைலா?’ என்று கலக்கமனடைந்தலாள.



“ஜவனலக்குப ஜபலாய்விட்டு வந்தலால் 
ஓய்ந்தவிடுகிறலாய். ஜவனலனயே விட்டுவிடு.  நீ 
ஜமஜல படி,” என்று ஆனசகலாட்டினைலாள, 
ஜபலாலிபபரிவுடைன். 

ஜமற்படிபபக்குப பணமில்னல என்பனத 
இருவருஜம அபஜபலாத ஜயேலாசிக்கவில்னல. 

உடைன் ஜவனல லசய்தவர்கள எவ்வளைஜவலா 
எடுத்தச்லசலால்லியும் ஜகளைலாத, மலாதரி 
ஜவனலனயே விட்டைலாள. 

தன் தவறு பரிந்தபின், திரும்பவும் ஜபலாய் 
ஜவனல ஜகட்க லவட்கம். தலாயின்ஜமல் ஏற்பட்டை 
வருத்தத்னத லவளியில் கலாட்டிக்லகலாளளைவும் 
முடியேவில்னல.

தலான் லபற்ற மகள அல்லத தன்னிடைம் பயின்ற 
மலாணவி தன்னனைவிடை சிறந்தலால் 
லபருனமபபடைலாத தலாஜயேலா, ஆசிரினயேஜயேலா எதில் 
ஜசர்த்தி?



19. எனைக்கு எல்லலாம்
லதரியுஜம!

எல்லலாம் அறந்தவன் இனறவன் மட்டும்தலான் 
எனில், நமக்குத் லதரியேலாதனத எண்ணி விசனைம் 
லகலாளவலாஜனைன்! இந்த விஜவகம் நம்மில் 
எத்தனனை ஜபருக்கு இருக்கிறத?

கனத

`எனைக்கு எல்லலாம் லதரியும்!’ என்று 
இறுமலாபபடைன் கூறுவலான் விட்டைல். 

நினறயே விஷயேங்கள அவனுக்குப பரியேலாமல் 
இருக்கும். ஆனைலால், அனத ஒத்தக்லகலாளளும் 
னதரியேம் அவனுக்குக் கினடையேலாத. 

எபபடிஜயேலா சுமலாரைலானை பதவி ஒன்றல் 
அமர்ந்தபின், தன்னனைவிடை 
வித்தியேலாசமலானைவர்கள எல்லலானரையும் குனற கூற,
அதில் லபருமிதம் அனடைவலான். 



பிறர் லசலால்வனதக் ஜகட்பத விட்டைனலப 
ஜபலான்றவர்களுக்கு பிடிக்கலாத சமலாசலாரைம். தன் 
அறனவ லவளிக்கலாட்டும்வண்ணம் தலாஜனை 
அதிகம் ஜபசுவலார்கள. 

ஒருவர் ஜகட்கும் ஜகளவியிலிருந்த அவரைத 
ஆற்றனலப பரிந்தலகலாளளைலலாம்.

கனத

என்னுடைன் பணிபரிந்த பத்மலா இருபத 
ஆண்டுகளுக்குபபின் என்னனைச் சந்தித்தலாள. 

“இபஜபலாலதல்லலாம், நீ உன் தனலமயினரைக் 
கனடையில் perm லசய்த, 
சுருட்னடையேலாக்கிக்லகலாளகிறலாயேலா?!” என்று 
ஜகட்டைலாள.

“இல்னலஜயே!” 

“இல்னல. நீ அபபடித்தலான் 
லசய்தலகலாளகிறலாய்!”  என்று பிடிவலாதம் 
பிடித்தலாள.

இயேற்னகதலான்,” என்று நலான் மறுத்ஜதன்.



மீண்டும் லசலான்னைனதஜயே லசலான்னைலாள. 

அவர்கள லசலால்வததலான் சரிலயேன்று 
வீண்விவலாதம் பரியும் குணத்னத SPLITTING THE 
HAIR என்கிறலார்கள.

`நலான் லசலால்வததலான் சரி. எல்லலாரும் 
அபபடித்தலாஜனை லசலால்கிறலார்கள!’ என்பவர்கள, 
`நலாம் சுயேமலாகச் சிந்தித்த, இருக்கிற லசலாற்ப 
மூனளைக்கும் ஜவனல லகலாடுபபலாஜனைன்!’ 
என்பதஜபலால் நடைபபவர்கள.

லபலாறுனமயிழந்த, “சரி. அபபடிஜயே 
னவத்தக்லகலாள!” என்று முடித்ஜதன். 

விஜவகமலானைவர்கள யேலார்?

1 பிறர் கூறுவனதக் கூர்ந்த கவனிபபவர்கள. 
பிறரைத கருத்த சரிலயேன்றுபட்டைலால் ஏற்பலார்கள. 
இல்லலாவிட்டைலால், எங்ஜக தவறு, அனத எபபடி 
நிவர்த்தி லசய்யேலலாம் என்று அவர்கள ஜயேலாசனனை 
ஜபலாகும்.



“நலான் லபரியே அறவலாளி அல்ல. எனைக்குள எழும் 
ஜகளவிகளுக்கு வினடை கலாணும்வனரை 
விலகுவதில்னல” (ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன்).

2 பிறனரை மதிபபவன்

தன்னனைவிடை உயேர்ந்த நினலயில் இருபபவரிடைம் 
ஒஜரையேடியேலாகப பணிந்த, கீழலானை நினலகளில் 
உளளைவர்கனளை அலட்சியேமலாக நடைத்தவதம் 
கினடையேலாத. இதற்கு தன்னனைத்தலாஜனை மதிக்கும் 
குணம் அவசியேம். இபபடிபபட்டைவர்கனளை 
அபூர்வமலாகத்தலான் கலாணமுடிகிறத.

எவ்வலாறு கற்கலலாம்?

பிறருனடையே தவறுகளிலிருந்த கற்பனதவிடை 
லசலாந்த வலாழ்க்னகயிலிருந்ஜத நினறயே கற்க 
முடிகிறத.

வலாழ்க்னகபபலானதயில் சிலர் தகலாத முனறயில் 
நம்னம நடைத்தியிருபபர். எவ்வளைஜவலா 
இழிலசலாற்கனளையும் அவமரியேலானதனயேயும் 
தலாங்க ஜநர்ந்திருக்கும். கடைந்தனதபபற்றஜயே 
நினனைத்த, நினனைத்த, வருத்தமும் ஆத்திரைமும் 



லகலாண்டிருந்தலாற்ஜபலால் அனவ மலாறவிடுமலா? 
அனவகளிலிருந்த கற்கலலாம். 

கனத

ஆரைம்பகலால ஆசிரியேப பயிற்சியின்ஜபலாத எனைக்கு
அறமுகமலானைவள ரைலாதலா. ஒருமுனற, அவள கூறயே
ஏஜதலா கருத்னத நலான் ஏற்கவில்னல. 

அவளுக்கு வந்தஜத ஜகலாபம்! கண்டைபடி 
கத்தினைலாள. நலான் பயேந்த, விலகிஜனைன்.

பல வருடைங்களுக்குபபின், இன்லனைலாரு 
பயிற்சியின்ஜபலாத அவளும் நலானும் ஒஜரை 
வகுபபில் இருக்க ஜநர்ந்தத. அவளுனடையே 
சுபலாவம் பரிந்த, நலான் ஒதங்கிப ஜபலாஜனைன்.

வகுபப நடைக்கும்ஜபலாத, நலான் விரிவுனரையேலாளைனரை 
ஏதலாவத ஜகட்டைலால், அனதத் தடுக்க 
நினனைபபவளைலாக, `நிர்மலலா!’ என்று 
அவளிடைமிருந்த கண்டைனைக்குரைல் எழும்.



பல முனற லபலாறுத்தபஜபலாஜனைன். இறுதியில், 
அவள பக்கம் திரும்பி, “Shut up!” என்ஜறன், 
லமதவலாக.

அத ஜபலாதலாதலா அவளுக்கு! வகுபப முடிந்ததம், 
என்னுடைன் சண்னடைக்கு வந்தலாள. 

“என்னனை Shut up என்றலாய்,” என்றலாள குற்றம் 
சலாட்டுவதஜபலால்.

“ஆமலாம். லசலான்ஜனைன்,” என்ஜறன் அனமதியேலாக.

“நலான் உன்னனை அபபடிச் லசலான்னைலால்?” 
என்றலாள. 

“லசலால்லிவிட்டுபஜபலா!” என்ஜறன் 
அலட்சியேமலாக. 

“நலான் அபபடிலயேல்லலாம் கீழ்த்தரைமலாகப 
ஜபசமலாட்ஜடைன்”.

“சரி. ஜபசலாஜத!”.

மீண்டும் ஆரைம்பத்திலிருந்த, அஜத வலார்த்னதகள.



“நீ என்னனை ஷட் அப என்று லசலான்னைலாய்!” 
என்றுவிட்டு, “நீ என்னனை விலக்குகிறலாய்!” என்று
கத்தினைலாள. 

நம்னம இழிவுபடுத்தியேவர்கனளை மீண்டும் 
சந்திக்க ஜநரும்ஜபலாத, எச்சரிக்னகயேலாக 
இருக்கஜவண்டும் என்று ஜதலான்றவிடும். 

“இபபடிலயேல்லலாம் வரும் என்று எனைக்குத் 
லதரியும்,” என்ஜறன். 

அவள தன் குரைனல எவ்வளைவு 
உயேர்த்தியேஜபலாதம், நலான் நிதலானைத்னத 
இழக்கலாமல் ஜபசிஜனைன். 

இன்னும் என்னை ஜபசுவத என்று பரியேலாத, 
என்னனைத் தலாக்கிவிடுபவளஜபலால் மிக அருகில் 
வந்தலாள. எங்களிருவருக்கும் இனடைஜயே இருந்த 
இனடைலவளினயேத் தன் கரைத்தலால் லவட்டி, 
அவனளைத் தடுத்த நிறுத்தினைலார் ஒரு சனைர்.

பிறகு, “இவள ஏன் இபபடி தரைக்குனறவலாக 
நடைந்தலகலாளகிறலாள!?” என்று திரும்பத் திரும்பக்
ஜகட்டைலார். 



நலான் எதவும் லசலால்லவில்னல.

அவள தன்னனைபபற்ற ஒஜரையேடியேலாக அளைக்க, 
அடினமகளைலாக இருவர் அவள பின்னைலால் 
நடைந்தனைர். சம்பவம் நடைந்த முதல் நலாள அவர்கள 
என்னுடைன் ஊனரைச் சுற்றபபலார்க்க (நலான் 
அனழக்கலாமஜலஜயே) வந்தவிட்டைதில் அவளுக்கு 
ஆத்திரைம் – தன் தனலனமக்குப பங்கம் 
வந்தவிடுஜமலா என்று. 

அதன்பின், நலான் என்னை லசய்தலாலும் அனதஜயே 
பின்பற்றனைலாள! 

தூண்டைபபட்டை அறவு

கல்லூரிப பயிற்சியின்ஜபலாத, எபபடிலயேல்லலாம் 
ஒரு நல்ல, திறனமயேலானை ஆசிரியேர் 
இருக்கஜவண்டும் என்று தினைமும் 
லசலால்லிக்லகலாடுத்தலார்கள.

ஓர் இனளைஞன் லபலாறுனமனயே இழந்தலான். 
“பத்தகத்தில் படிக்கும்ஜபலாத நன்றலாகத்தலான் 
இருக்கும். ஆனைலால், நீங்கள 
லசலால்லிக்லகலாடுக்கிறபடி எல்லலாம் 



நடைக்கமுடியுமலா? ஜநரைம் கினடைக்குமலா?” என்று 
விவலாதம் லசய்தலான்.

விரிவுனரையேலாளைர் லபலாறுனமயேலாக, “ஒருவருக்கு 
நல்லவரைலாக இருபபத எபபடி என்று கற்பித்தலால், 
அவர் எளிதில் லகட்டுபஜபலாகமலாட்டைலார் என்ற 
நம்பிக்னக எங்களுக்கு உண்டு,” என்று 
பதிலளித்தலார். 

என்னிடைம் அவர் ஜகட்டைலார்: “உங்களிடைம் ஒரு 
மலாணவன் ஏஜதலா ஒரு ஜகளவி ஜகட்கிறலான். 
அதற்குப பதில் லதரியேலாவிட்டைலால், என்னை 
லசய்வீர்கள?”

“லதரியேலாத என்று லசலால்ஜவன்”.

“முட்டைலாள என்று உங்கனளை 
நினனைத்தக்லகலாளளைமலாட்டைலானைலா?”

“எபஜபலாதஜம அபபடிச் லசலால்லமலாட்ஜடைஜனை! 
பதினலத் ஜதடிக் கண்டுபிடித்த, பிறகு 
லசலால்ஜவன்”.



பிரைமிபபடைன், “நீங்கள மிக நல்ல 
பளளிக்கூடைத்தில் படித்திருக்க ஜவண்டும்!” 
என்றலார்.  

லபருனமயேலாக உணர்ந்ஜதன். என்னனைத் திட்டித் 
திட்டி வழிநடைத்தியே ஆசிரினயேகனளை நன்றயுடைன் 
நினனைத்தக்லகலாண்ஜடைன். 

பதியே இடைங்களில், நமக்குத் லதரியேலாத 
விஷயேங்கனளைபபற்றச் சிலர் 
ஜபசிக்லகலாண்டிருந்தலால், லமகௌனைமலாக 
இருந்தவிட்டைலால் தபபித்ஜதலாம். 
இல்லலாவிட்டைலால், நம் முட்டைலாளதனைத்னத 
லவளிக்கலாட்டும்வனகயில் ஏதலாவத உளைற 
ஜநரிடும்.

சிறக்க ஜவண்டுமலானைலால், சில சமயேம் சறுக்கவும் 
லசய்ஜவலாம். அபஜபலாத 
குன்றபஜபலாய்விடைலலாமலா? 



20 . நீடிக்கும் உறவுகள

ஐம்பத வருடைங்களுக்குஜமல் தலாம்பத்தியேத்தில் 
இனணந்திருபபவர்கனளைப பலார்த்தலால், 
அவர்களுக்குள சண்னடைஜயே வந்திருக்கலாதலா, 
எபபடி மனைம் ஒத்தபஜபலாயிற்று என்லறல்லலாம் 
அதிசயேமலாக இருக்கும். 

லநருக்கமலானை உறவில் மட்டும் அடுத்தவருக்குப 
பிடிக்கலாத குணங்கள இருக்கலாதலா, என்னை! 
வருத்தமும் ஆத்திரைமும் ஏற்படுத்தியே 
சம்பவங்களும் நடைந்திருக்கலலாம். இருபபினும், 
அனவகனளைக் கடைந்தலால்தலான் உறவு நீடிக்கும் 
என்று பரிந்தவர்கள அவர்கள.

தணுக்கு

ஓர் இனளைஞன் தன் தலாயிடைம் லபருனமயேலாகச் 
லசலான்னைலான்: என் கலாதலி நலான் ஜவடிக்னகயேலாகப 
ஜபசுபவன், ஆணழகன், பத்திசலாலி என்று 
லசலால்கிறலாள.



தலாய் ஜகட்டைலாள: உனைக்கு அவளிடைம் என்னை 
பிடிக்கும்?

பதில்: அவள என்னனை ஜவடிக்னகயேலாகப 
ஜபசுபவன், ஆணழகன், பத்திசலாலி என்று 
பகழ்வத.

தம்மிடைமிருந்த, தலாம் நம்பவதிலிருந்த, 
மலாறுபட்டைவர்கனளைக் கண்டைலால் பலருக்கும் 
ஏஜதலா பயேம். அத ஜகலாபமலாக மலாறுகிறத. 

கனத

என்னுடைன் ஒஜரை மலாதம் ஜவனலபலார்த்த கணபதி, 
“நீங்கள லவஜிஜடைரியேனைலா?” என்று ஜகட்டைஜபலாத,
“ஆமலாம்,” என்ஜறன்.

உடைஜனை ஜகலாபமலாக, “எத்தனனை பிரைலாமணர்கள 
`எல்லலாவற்னறயும்’ சலாபபிடுகிறலார்கள, 
லதரியுமலா?” என்று கத்தினைலார்.

நலான் அனமதியேலாக, “நீங்கள என்னனைபபற்றக் 
ஜகட்டீர்கள. அதற்கு நலான் பதில் லசலான்ஜனைன். 
`எல்லலா பிரைலாமணர்களும்’ என்று ஜகட்டிருந்தலால், 



ஜவறு விதமலாக பதில் அளித்திருபஜபன்,” 
என்ஜறன். 

அவருனடையே முகம் சுருங்கிபஜபலாயிற்று.

மனனைவி என்றலால் தனைத அதிகலாரைத்னத 
ஏற்கவிருபபவள என்று எண்ணுவதஜபலால் 
நடைபபவர் கணபதி. ஜபசும் சுதந்திரைத்னதக்கூடை 
தன் மனனைவிக்கு அளித்திருக்கமலாட்டைலார். பிறர் 
ஜபசும்ஜபலாத அவள எதவும் ஜபசலாத, 
சிரித்தக்லகலாண்ஜடை இருபபலாள. 

ஏன் தன் மனனைவி கலகலபபலாக இல்னல என்ற 
குழபபம் எழ, “என் மனனைவி படித்தவள. (இனத 
இருமுனற அழுத்தமலாகக் கூறனைலார்). ஆனைலால், 
உங்கனளைபஜபலால் இல்னலஜயே!” என்று 
என்னிடைம் குனறபபட்டைலார்.

என் பதில்: “நீங்கள நினனைபபனத, லசலால்வனத, 
பிறர் அபபடிஜயே ஏற்கஜவண்டும் என்று 
எதிர்பலார்க்கிறீர்கள. அபபடி இல்லலாவிட்டைலால் 
ஜகலாபம் வருகிறத. உங்களுக்கு 
என்னனைபஜபலான்ற மனனைவி சரிபபடைமலாட்டைலாள”.



அன்ப என்பத 

ஒருவனரை அவர் உளளைபடிஜயே ஏற்பத. 
மற்றவரிடைம் எனத எனதஜயேலா எதிர்பலார்த்தலால் 
ஏமலாற்றம்தலான் உண்டைலாகும். 

கனத 

பதமணத் தம்பதிகளைலானை பிரைபலாவும் 
பலார்த்திபனும் ஈரைலாண்டுகள மகிழ்ச்சியேலாகக் 
கழித்தனைர். அபஜபலாத மனனைவியின் முகம் சிறத 
ஜகலாணினைலாலும், உடைஜனை மன்னிபப 
ஜகட்டுவிடுவலான் பலார்த்திபன். தலான் தவறு 
லசய்திருக்கலலாஜமலா என்ற சந்ஜதகத்தலால் அல்ல. 

(பரியேவில்னலயேலா? உடைல் லநருக்கம் மட்டுஜம 
முக்கியேமலாக இருந்த கலாலம் அத).

பிரைபலாவின் னக ஓங்கியேத. அதன்பின், அறவு 
முதிர்ச்சி இன்ற, எந்த வலாய்ச்சண்னடையிலும் 
தலான்தலான் லவல்லஜவண்டும் என்று 
நினனைபபவளைலாக ஆனைலாள. 



`என்னை ஜபச ஆரைம்பித்தலாலும், ஏஜனைலா 
வலாக்குவலாதத்தில் முடிகிறஜத!’ என்று பலார்த்திபன்
அவளிடைமிருந்த ஜலசலாக விலகலலானைலான்.

லபலாதவலாக, எல்லலாத் தம்பதிகனளையும்ஜபலால் 
பிரைபலாவின் லபற்ஜறலாரும் அவ்வபஜபலாத 
வலாக்குவலாதம் லசய்வதண்டு. லமகௌனைமலாக 
இருபபதற்கு அத ஜமல் என்று பரிந்தவர்கள. 

பிரைபலா தலாயிடைம் கலந்த ஆஜலலாசித்தலாள. “அத 
எபபடி, நீயும் அபபலாவும் இத்தனனை 
வருடைங்களைலாக ஒருவனரைலயேலாருவர் 
லபலாறுத்தபஜபலானீர்கள?”

“யேலாரிடைம்தலான் குனறயில்னல? அடி, உனதயில் 
இறங்கலாதவனரை, லபலாறுத்தபஜபலாக 
ஜவண்டியேததலான்,” என்று வலாழ்க்னகத் 
தத்தவத்னத விளைக்கினைலாள தலாய். “அபபலா சிறு 
தவற்னறச் லசய்யும்ஜபலாத, அனத 
கவனிக்கலாததஜபலால் இருந்தவிடுஜவன். 
அவனரைபபற்றப பிறரிடைம் பகலார் லசய்வதம் 
கினடையேலாத”.



ஒருவர் கூறுவனத ஏற்க முடியேலாததலால் 
சண்னடைபிடிக்கத் ஜதலான்றுகிறதலா? 

அனமதியேலாகப ஜபசினைலால் பயேன் கினடைக்கும். 
லமகௌனைம் சலாதித்தலால், ஒருவர் மனைதில் 
இருபபனத மற்றவர் எபபடிப பரிந்தலகலாளளை 
இயேலும்?

மற்றவர் லசய்த பினழகனளைப லபரிதபடுத்தலாத 
இருபபத உறனவப பலபபடுத்தம் 
என்லறல்லலாம் மணவலாழ்க்னக அவளுக்குக் 
கற்றுக்லகலாடுத்திருந்தத. 

“குனறஜயே இல்லலாதவரைலாக இருக்கஜவண்டும் 
என்று எதிர்பலார்த்தலால் நடைக்கிற கலாரியேமலா? நலான் 
மட்டும் என்னை, தபஜப லசய்யேமலாட்ஜடைனைலா? 
விட்டுபபிடி”.

ஒரு தணுக்கு

எல்லலா நலாடுகளிலும் லபண்கள தனலவர்களைலாக 
இருந்தலால் என்னை ஆகும்?

ஒருவஜரைலாடு ஒருவர் ஜபசலாத நலாடுகள உருவலாகும்!



லபண்ணின் எதிர்பலார்பப

நலாம் விரும்பியே ஒருவர் இபபடித்தலான் 
இருக்கஜவண்டும் என்று நினனைக்கிஜறலாம். 
ஆனைலால், அவர் அபபடி இல்லலாவிட்டைலால் 
ஏமலாற்றம்தலான் உண்டைலாகும். 

மனனைவி தன்னனை எபஜபலாதம் சலாடுகிறலாஜளை 
என்று வருந்தியே ஒருவனின் குமுறல்: “நலான் 
அவளுக்குப பூரைண சுதந்திரைம் 
லகலாடுத்திருக்கிஜறன். அவள பணக்கலாரை 
குடும்பத்திலிருந்த வந்தவள, வீட்டு ஜவனல 
லசய்யேப பிடிக்கலாத என்று வீட்டில் 
சனமயேலுக்குக்கூடை ஆள ஜபலாட்டிருக்கிஜறன். 
அவளுனடையே லசலாந்த உபஜயேலாகத்திற்கு கலார். 
இன்னும் என்னை ஜவண்டும்?” 

கணவனுக்குப லபரியே ஜவனல, அதனைலால் 
லபலாறுபபகள நினறயே இருக்கும் என்பலதல்லலாம்
அவளுக்கும் பரியேலாமலில்னல. 

ஜவனல நிமித்தம் லவளிநலாட்டுக்குப 
ஜபலாய்வரும்ஜபலாலதல்லலாம் பரிசுபலபலாருட்கள 



வலாங்கி வருகிறலான். இருந்தலாலும், தனைக்கலாக 
அவ்வளைவு ஜநரைத்னதச் லசலவழிபபதில்னல 
என்ற வருத்தம் ஜகலாபமலாக மலாறவிட்டைத. 

கலாதலனைலாக இருந்தஜபலாத இபபடியேலா இருந்தலான்!
எவ்வளைவு எதிர்பலார்பபடைன், குடும்பத்னத 
எதிர்த்த அவனனை மணந்தலாள!

இபஜபலாத அவளுக்கு ஜவண்டியேத அவனுனடையே
அன்பலானை கவனிபப. ஜவறு எதவும் அதற்கு 
ஈடைலாகலாத.

லவளிபபனடையேலாகக் குனறகூறலாத அனுசரித்த 
நடைந்தலால், இருவரில் ஒருவர் தலானைலாக மலாறலலாம். 
இல்னல, மலாற்ற முடியேலாதனத ஏற்க ஜவண்டும்.

கனத

அலமரிக்கப லபண்மணி லூயிஸ் 
கலகலபபலானைவள. அவளுனடையே கணவஜரைலா 
ஜநர்எதிர். அழுமூஞ்சி என்று லசலால்லத்தக்கவர்.



சற்று பழகியேதம், நலான் அவளிடைம் ஜகட்ஜடைன்: 
“உனைக்கும் உன் கணவருக்கும் லபலாருத்தஜம 
இல்னலஜயே! எபபடி அவருடைன் இருக்கிறலாய்?” 

(அவர்களுனடையே பிரைச்னனையில் நலான் மூக்னக 
நுனழபபனத அவள தபபலாக 
எடுத்தக்லகலாளளைமலாட்டைலாள என்று லதரியும்). 

உடைஜனை, “அபபடிப பலார்த்தக்லகலாண்ஜடை 
இருந்தலால், முடிஜவ கினடையேலாத,” என்று 
பதிலளித்தலாள. சற்றுப லபலாறுத்த, “என் கணவர் 
விவலாகரைத்த ஆனைவர். அவருனடையே முதல் 
மனனைவினயே ஒருமுனற சந்தித்ஜதன். 
என்னனைபஜபலாலஜவ இருந்தலாள,’ என்று 
லதரிவித்தலாள. 

லவளிபபனடையேலாகக் கட்டுபபடுத்தலாத, 
அவருனடையே குனறகனளைப பரிந்த, 
அனவகளுடைன் அவனரை ஏற்கும் விஜவகம் 
நினறந்தவள லூயிஸ். அதனைலால் அவர்களுனடையே 
தலாம்பத்தியேம் குறுகியே கலாலத்தில் 
முடிந்தவிடைவில்னல. தன் குனறகனளை உணர்ந்த 



கணவரும் அவளிடைம் நன்ற லசலுத்தம் விதமலாக
மிக்க அன்படைன் நடைந்தலகலாண்டைலார். 

கலாதல் எதவனரை?

கலாதலர்களைலாக இருக்கும்ஜபலாத, உல்லலாசமலாக 
ஊர்சுற்ற, லசலனவப பலார்க்கலாமல் ஒருவர் 
மற்றவருக்கு ஏதலாவத வலாங்கிக்லகலாடுத்த, 
சிரிபபம் களிபபமலாக இருபபஜதலாடு கலாதல் 
முடிந்த விடுவதில்னல. வலாழ்க்னக நம்னமப 
பரைட்டிப ஜபலாடும்ஜபலாத ஒருவருக்லகலாருவர் 
ஆதரைவலாக நடைக்க ஜவண்டியேதம் அவசியேம்.  
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